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HK’ere og forskere  
løfter bedst i flok

Danmarks største fredagsbarUsentimental, men ikke kynisk

6

En hverdag med døden og mishandlede børn 
giver stof til eftertanker, som kan få en til at sætte 
større pris på livet. Stine Horskær er læge under 
uddannelse til retsmediciner. For hende er døden 
kilde til stor fascination, mens tilfredsstillelsen 
ved at hjælpe ofrene og gøre tilværelsen lettere 
for de efterladte fylder mere end dystre tanker.  
Der er ikke plads til sentimentale tårer over triste 
skæbner, når arbejdet skal gøres. CAMPUS har 
besøgt Retsmedicinsk Institut.

6-7 baskettræninger om ugen og et anatomipensum, der skal 
læres udenad. 

18 løbe-kilometer om dagen i Marselisborgskovene og en 
bacheloropgave, der skal skrives oveni.

Livet som universitetsstuderende og elitesportsudøver er 
hårdt nok hver for sig, og sætter man dem sammen, giver det 
en hverdag, hvor alt er sat i system, og hvor især eksamensti-
den ikke handler om ret meget andet end at sove, spise, stu-
dere og dyrke sport. 

Mads Nyboe er nyslået danmarksmester med det århusian-
ske basketballhold Bakken Bears, og i hans hverdag er der ikke 
plads til stor spontanitet og pludselige byture med vennerne. 

– Jeg kan ikke lige tage til fredagsbar, jeg kan ikke lige 
hænge ud efter timerne, og jeg kan ikke lige spontant gå i 
biografen en eftermiddag. Det studiesociale er det, jeg savner 
mest, siger han.

Samtidig forklarer han, at man som topidrætsudøver bliver 
mere struktureret og fokuseret, og det kan man tage med over 
til studielivet.

På Syddansk Universitet er støtten til idrætsudøvere sat i 
system. Når de søger ind, kommer de på et særligt sportspro-
gram og får lavet en individuel studieplan. Desuden har ud-
øverne en fast uddannelsesrådgiver, de altid kan kontakte, hvis 
de har brug for det. 

– Da vi spurgte eliteudøverne, hvad de havde brug for, sagde 
de, at de havde brug for en person, som de vidste, de kunne gå 
til, som kunne hjælpe dem rundt i systemet, forklarer uddan-
nelsesvejleder Jens Frank fra Syddansk Universitet.

Læs mere om elitesportsfolk på universitetet på side 10-11

Fuld skrue  
på sporten  
og studiet

5500 AU-studerende festede med, da 
”Danmarks største fredagsbar” blev 
afviklet under høj sol og med høj musik 
fredag den 9. maj.

De Studerendes Råd og Laug (SRL) 
stod bag den store begivenhed, der 
bl.a. havde kendte navne som Le Freak 
og VETO på spillelisten. CAMPUS’ foto-
grafer fangede nogle stemningsbilleder.

AU’s ledelse har netop udvidet aftalen med Forskningsstøtte-
enheden, så forskere på hele AU kan slippe for at svede over 
ansøgningerne. Samtidig presser HK’erne på for at komme til 
fadet for at udføre flere administrative opgaver på forsknings-
projekterne. De bakkes op af lederen af Forskningsstøtteen-
heden John Westensee. Der er ingen vej uden om HK’erne, 
mener han: Forskningsstøtteenheden skal hente pengene 
hjem, forskerne skal forske og HK’erne skal overtage de ad-
ministrative opgaver, når en bevilling først er i hus. 

Foto: Lars K
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Aarhus Universitet er engageret i planerne om 
 at etablere et dansk universitet i Kina – vi 

har sågar selv været med til at fostre tanken. 
At Danmark skal etablere et universitet i det 
mægtige Kina er flere steder blevet mødt med 
skepsis. Spørgsmålene er, hvorfor nu det? De få 
ressourcer, vi har til internationalisering, skal de 
nu trækkes væk fra de gode formål, de understøt-
ter? Er det ikke bedre at fokusere på de relativt få 
forskningsområder, hvor vi i dag har opbygget et 
fremragende samarbejde? 

Svaret er, at det skal vi, fordi udgangs-
punktet for et dansk universitet i Kina ikke er 
forskningssamarbejde, men derimod uddan-
nelsessamarbejde. Kineserne har behov for at 
opbygge en kapacitet på de videregående ud-
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campus in brief

Af rektor  
Lauritz B. Holm-Nielsen

Ja til et dansk universitet i Kina

Journals to test 
for plagiarism
Academic articles are to be 
checked for plagiarism – just like 
student assignments at many 
universities.

The software program called 
CrossCheck, which has already 
been used in a pilot project 
involving eight international 
journals in the BMJ (British Medi-
cal Journal) Group, compares 
manuscripts against databases of 

millions of articles and produces 
a report listing any material that 
overlaps. Among other things, 
the pilot project showed that 
there were very few problems 
with regard to the articles sub-
mitted to the BMJ, but that post-
publication plagiarism was more 
frequent within the BMJ Group. 
Trish Groves, deputy editor of the 
BMJ, said to the Times Higher 
Education magazine that it was 
impossible to know how wide-
spread plagiarism was.

“We do hear when it happens, 
but in a very ad hoc way. We 
publish something and then we 
get emails saying, ‘Hang on a 
minute, that’s my article that you 
have published in someone else’s 
name.’ This program will enable 
us to check every article prior to 
publication, and for the first time 
ever this will give us an idea of 
whether plagiarism is a major 
problem or not,” she says. 
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Party in the park
5,500 students from the Univer-
sity of Aarhus came along to an 
event called ‘Denmark’s Greatest 
Student Festival’ on Friday 9 May. 
The sun shone from a clear blue 
sky, and the sound of rather loud 
music filled the air.

The Student Council and Guild 
(SRL) had organised this grand 

event, which had famous names 
like Le Freak and VETO on the 
programme.

Jakob Nielsen, chairman of 
the SRL, says, “We decided to 
reserve this year’s party for stu-
dents of the University of Aarhus 
only – unlike last year. This is 
because we felt that the purpose 
of the event was to bring the uni-

versity’s students together. But 
we may decide to open the gates 
to all comers next time around.”

The next big open-air event 
will be held in connection with 
the university’s 80th anniversary 
celebration in September. 
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More support  
for research  
applications
The Research Support Office, 
which has been helping research-
ers at the University of Aarhus 
to apply for funding from Danish 
and international foundations 
since January 2007, is now to be 
expanded and its cooperation 
agreement with the university is 
being made permanent.

The new agreement between 
the University of Aarhus and 
the Research Support Office 
will cover the entire university, 
including the new areas, and not 
just the ‘old’ university, as was 
the case until a fortnight ago. At 
the same time, the unit will now 
be able to expand to meet any 
increasing needs.

Nina Smith, Pro-rector of the 

University of Aarhus, says, “The 
amount of research funding for 
which researchers have to com-
pete is growing all the time – so it 
makes sense to expand the unit.”

According to John Westensee, 
Head of the Research Support 
Office, the new agreement is 
generous: “We have now gained 
a financial framework which can 
be expanded at any time without 
having to ask permission, which 
is great news for all concerned. 
The message is that research-
ers must be given any help they 
need.”

New figures also reveal that 
in 2007 the University of Aarhus 
had particular success in gaining 
funding from the Danish Re-
search Council for the Humanities 
(FKK). 37 per cent of the FKK’s 
grants to Danish universities 
were given to researchers from 

the University of Aarhus. In cool 
cash this amounts to DKK 42 
million.

Bodil Due, Dean of the Faculty 
of the Humanities, which has 
been responsible for most of the 
successful applications, believes 
that this success is due to two 
factors. “Firstly, we have made a 
conscious effort to get research-
ers to work together in teams 
and apply for larger grants. This 
has worked very well. Secondly, 
in 2007 researchers in our faculty 
were able to get help with their 
applications from the Research 
Support Office. A good number of 
them have done so, and I’m sure 
that this has helped a great deal 
too,” says Bodil Due. 
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dannelser, svarende til den kapacitet, der i dag 
er i resten af verden. Der er med andre ord en 
gigantisk udfordring i forbindelse med opbyg-
ningen af videregående uddannelser i Kina, og 
det er her, at vi kan være med.  

Fra britiske erfaringer ved vi, at der både er 
studenter og økonomisk grundlag for at tænke 
stort, når det handler om udvikling af univer-
siteter i Kina, og det skal understreges, at de 
vestlige lande, som investerer i universiteter i 
Kina, ikke anvender forskningsressourcer på 
formålet. Derfor skal universitetstanken løftes 
ud af det traditionelle, internationale forsk-
ningssamarbejde, hvor de bedste forsknings-
grupper selvfølgelig fortsat skal udbygge deres 
samarbejde og konkurrence med de bedste, 
hvor end de findes – i Kina eller andre steder 
i verden.

Danmark og de danske universiteter har et 
godt ry i Kina. Planerne om at opbygge et uni-
versitet med kapacitet til 30-40.000 studeren-
de vil dog bringe det nuværende samarbejde 
med Kina op i en anden liga. Det vil for alvor 
bane vejen for Danmark og dansk viden i Kina. 
Lykkes det for den danske regering at etablere 

en aftale med Kina, kender Aarhus Universitet 
sin besøgelsestid. Vi er, som der står i vores 
strategi, parat til at tage lederskab på den in-
ternationale scene og vil i samarbejde med de 
øvrige danske universiteter og måske også ud-
valgte virksomheder deltage i opgaven. 

Aarhus Universitet bygger naturligvis videre 
på det stærke og meget udbytterige forsk-
ningssamarbejde, som flere af fakulteterne 
ved Aarhus Universitet allerede har etableret 
med kinesiske universiteter. Det gælder Det 
Humanistiske Fakultet, som igennem flere 
generationer har udviklet et stærkt forsknings- 
og uddannelsesmiljø omkring kinesisk sprog, 
kultur, historie og politik, og ikke mindst Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet, der i flere år har 
samarbejdet med kineserne om at kortlægge 
grisens arvemasse. Og det gælder Det Naturvi-
denskabelige Fakultet, der har et meget stærkt 
samarbejde med kineserne om nanoteknologi. 
Et dansk universitet i Kina vil på ingen måde 
fjerne fokus fra disse og andre vigtige konstel-
lationer. Tværtimod vil et dansk universitet i 
Kina kunne øge interessen for de etablerede 

samarbejder og forhåbentlig trække nye områ-
der ind i den videnoverførsel mellem Aarhus 
Universitet og Kina, som både kineserne og 
Aarhus Universitet er meget interesseret i at 
udbygge. 

Globaliseringen og den teknologiske udvikling 
har gjort afstandene mindre. Der er i dag en 
stadigt stigende mobilitet blandt talentet inden 
for forskningsverdenen. På verdensplan er der 
i dag ca. 2,8 millioner unge mennesker, der 
studerer i udlandet. Dette tal forventes at være 
fordoblet i løbet af bare 4 år – blandt andet fordi 
de nyindustrialiserede regioner med Kina i spid-
sen investerer enorme summer i uddannelse og 
videnopbygning.

Lykkes det at etablere et dansk universitet i 
Kina, er jeg overbevist om, at mange af de ki-
nesiske studerende herfra også vil benytte det 
udvidede samarbejde til at videreuddanne sig 
i Århus, ligesom mange danske studerende vil 
benytte chancen til at læse i Kina. Det er en ren 
win-win-situation, som vil bane vejen for både 
dansk forskning og knowhow.

P
hoto: Lars K

ruse/A
U
-foto



3

FoRsKeRstøtte

Aarhus Universitet har haft 
stor succes med at hente 
penge hjem fra Forsknings-
rådet for Kultur og Kom-
munikation (FKK) i 2007. 37 
procent af bevillingerne fra 
FKK til landets universiteter 
er således gået til forskere fra 
Aarhus Universitet. I kroner 
og øre svarer det til 42 mio. 
kr.

På Det Humanistiske Fa-
kultet, der har stået bag ho-
vedparten af de ansøgninger, 
som der er bevilget penge til, 
mener dekan Bodil Due, at 
succesen skyldes to forhold.

– For det første har vi gjort 
en målrettet indsats for at få 
forskerne til at gå sammen i 
forskerteams og søge større 

bevillinger. Det har givet en 
del. For det andet har for-
skerne ved fakultetet i 2007 
for første gang haft mulighed 
for at få hjælp til ansøgninger 
fra Forskningsstøtteenheden. 
Det har mange benyttet sig 
af, og det tror jeg har spillet 
en betydelig rolle, siger Bodil 
Due. 

Ny hjemmeside
Siden januar 2007 har for-
skere ved Aarhus Universitet 
kunnet få hjælp til at søge 
penge hos fonde fra den så-
kaldte Forskningsstøtteenhed 
på Århus Universitetshospi-
tal. Og det ser prorektor Nina 
Smith også som en forklaring 
på succesen.

– Det er ekstremt vigtigt, 
at man får skrevet nogle gode 

ansøgninger til forskningsfon-
dene. Humaniora har været 
gode til at bruge den service, 

støtteenheden giver, og det 
har de så også høstet frugterne 
af, siger Nina Smith. 

Forskningsstøtteenheden 
er under udvidelse, og som 
følge heraf barsler enheden 
med sin egen hjemmeside om 
et par måneder. 

www.researchfunding.net 
kommer blandt andet til at 
indeholde en stor database 
med finansieringsmuligheder, 
oplyser leder af Forsknings-
støtteenheden, John Westen-
see.

støtte på 
 fakultetsniveau
Ifølge Bodil Due har Det Hu-
manistiske Fakultet i 2007 
lagt stor fokus på at hente 
flere fondspenge hjem, og 
hun afviser ikke, at fakultetet 
selv skal yde en endnu større 
støtte til forskerne fremover.

– Vi er meget opmærk-

somme på, hvordan vi kan 
blive endnu bedre, og vi skal 
også have forskerne til at 
lære af hinandens erfaringer. 
Jeg tror, det er vigtigt, at 
vi primært yder støtten til 
forskningsansøgninger på 
fakultetsniveau, fordi der ofte 
kræves en medfinansiering 
fra fakultetet, når en fondsbe-
villing går igennem, og derfor 
har fakultetet en stor interes-
se i at være med i processen, 
siger Bodil Due.  

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Se også tema side 8-9

KoNFeReNce

Sidste mand skulle næsten 
proppes ind i auditoriet, da 
verdens måske mest indfly-
delsesrige nulevende filosof 

Jürgen Habermas forelæste 
om religion og sekularise-
ring i forbindelse med den 
internationale konference 
”Religion in the Public Space” 
på Aarhus Universitet fra den 

14.-16- maj.
Konferencen var arrangeret 

af temagruppen Religion, po-
litik og ret under forsknings-
fokusgruppen Religion som 
normsætter ved Det Teologi-
ske Fakultet.

– Vi ønsker med konferen-
cen at bidrage til en diskus-
sion af religionens rolle i et 
samfund, der bliver mere og 
mere mangfoldigt, siger en 
af medarrangørerne, lektor 
Peter Lodberg.

I sit indlæg lagde Haber-
mas vægt på, at genkomsten 
af religionen i det offentlige 
rum nu er så omfattende, at 
det ikke giver mening at tale 
om det rene sekulære sam-
fund.

– Den sekulære formod-
ning om, at religionen vil 
forsvinde helt med globalise-
ringens fremvækst, har mistet 
rodfæste, sagde Habermas 
og konstaterede, at vi nu må 
tale om det post-sekulære 
samfund.

Udfordringen i det post-se-
kulære samfund er at tolerere 
det, man selv afviser – også i 
praksis i det daglige liv. Det 
betyder ifølge Habermas, at 
sekulære borgere ikke (læn-
gere) uden videre kan afvise 
og ignorere argumenter, der 
har rod i religionen. 

 /hp 

MuMS: AU-fotograf Jesper Rais fik sig en gevaldig overraskelse, da han forleden gik gennem Uni-
versitetsparken. Pludselig stod Mikkel Ræv foran ham og stirrede sultent ud på en flok ænder, der 
nervøse havde samlet sig i søen. Fotografen stod stille og tog kameraet frem. Mikkel Ræv stod også 
helt stille, lidt for stille faktisk, og kort efter opdagede fotografen en flok skoleelever, der stirrede på 
det lille optrin ved søbredden. Det viste sig, at eleverne var i færd med et eksperiment om, hvordan 
ænder reagerer på synet af en ræv. Nu fik de som en uventet bonus udvidet eksperimentet til også at 
omfatte, hvordan en fotograf reagerer på at se en ræv i Universitetsparken, der stirrer på ænder. /hp

tidsskrifter vil teste for snyd
PlagieRiNg

Videnskabelige artikler skal 
testes for plagiarisme, præcis 
som studenteropgaver al-
lerede bliver det på mange 
universiteter.

Softwareprogrammet 
CrossCheck, der allerede har 
været brugt i et pilotforsøg 
blandt otte internationale 
tidsskrifter i den såkaldte 
BMJ Group (British Medical 
Journal), kan sammenligne 
et manuskript med millioner 
af artikler i databaser og der-
efter fortælle, hvorvidt der 

er små eller store passager, 
der overlapper. Pilotforsøget 
viste bl.a., at der sjældent 
blev snydt i artikler indsendt 
til BMJ, men at der hyppigere 
blev ”planket” fra en af BMJs 
artikler. Trish Groves, der er 
stedfortrædende redaktør på 
BMJ, siger til avisen Times 
Higher Education, at det er 
umuligt at vide, hvor udbredt 
plagiarisme er.

– Vi hører, når det sker, 
men på en ad hoc-måde ved 
at en forsker mailer os og 
siger: ”Hey, det er min arti-
kel, I har offentliggjort under 

et andet navn.” Med det her 
program vil vi tjekke samtlige 
artikler forud for publice-
ringen, og så vil vi for første 
gang få et indtryk af, om det 
er et stort problem, siger hun.

Philippe Terheggen, der 
leder tidsskriftsafdelingen 
hos forlaget Elsevier, siger, at 
CrossCheck selvfølgelig ikke 
vil erstatte peer review.

– Men det kan være en 
tiltrængt hjælp til det store 
arbejde, reviewers og tids-
skriftsredaktører i forvejen 
gør, siger han. /hp

Habermas: 

Det rene sekulære 
samfund er fortid

aU-succes ved forskningsråd
Bedre støtte til forskningsansøgninger er en væsentlig del af forklaringen, mener AU-ledere.

DFF 
samlet FKK FNU FSE FSS FTP

Universiteter i alt 83% 90% 89% 70% 55% 100%

AU's andel af univer-
siteternes bevilligede 
andel

25% 37% 23% 29% 24% 22%

%-diff. mellem andel af 
ansøgt og andel af be-
villiget beløb for AU

5% 12% 1% 9% 2% 5%

Det Frie Forskningsråds udmøntning i 2007
andel af bevillingsbeløb

Foto: Lars K
ruse/A
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FKK: Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation, FNU: Forsknings-
rådet for Natur og Univers, FSE: Forskningsrådet for Samfund og Er-
hverv, FSS: Forskningsrådet for Sundhed og Sygdom, FTP: Forsknings-
rådet for Teknik og produktion 

Her ses Habermas (til højre) sammen med en anden af  
konferencens arrangører, teologiprofessor Svend Andersen.
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Klokken 11.00 onsdag den 14. maj ud-
brød der brand i bygning 1512 på Kemi. 
Seks minutter efter var alle personer i 
bygningen evakueret og stod på par-
keringspladsen foran bygningen. Ingen 
døde, sårede eller tilskadekomne.

Nu var det heldigvis kun en øvelse, 
faktisk afslutningen på et pilotprojekt 
om evakueringsprocedurer på Aarhus 
Universitet, som den nye Arbejdsmiljø-
sektion på universitetet har kørt sam-
men med Kemisk Institut.

– Som situationen er i dag, har vi 
ikke en overordnet plan for evakuering 
af bygningerne, men det skal vi have, 
og erfaringerne fra det her projekt vil 

nu indgå i den videre planlægning, 
siger arbejdsmiljøkonsulent Anders 
Kragh Moestrup.

Det er firmaet RM Group, der ar-
bejder med risikostyring, som har 
udarbejdet evakueringsplanerne. Fir-
maet arbejder ud fra en ide om, at alle 
personer, der til daglig opholder sig i 
en bygning, skal kunne fungere som 
evakueringsledere, den dag ulykken 
sker. Udpeger man bestemte personer 
til opgaven, risikerer man, at de al-
ligevel ikke er til stede, når uheldet 
er ude. I nødsituationer skal de, der 
befinder sig nærmest gul ”rednings-
vest”, tage den på og fungere som 

evakueringsleder. 
Ph.d.-studerende Markus Klinger 

var en af dem, der tilfældigvis havnede 
med vesten under øvelsen.

– Jeg blev meget overrasket over, at 
vi slet ikke havde en evakueringsplan 
på Kemisk Institut. Hvis der en dag 
skulle ske noget på universitetet, er 
Kemi nok et godt bud, så derfor synes 
jeg bestemt, det er på tide, at der bliver 
gjort noget ved sagen, sagde Markus 
Klinger, efter at han med succes havde 
evakueret de kolleger, der befandt sig 
på samme etage.  /hp

FoReNiNgsliv

En har otte forskellige job i næste 
semester, og en anden har arbejdet 
som timelærer i 23 år. Den første får 
problemer med logistikken, og den 
anden står uden pension, når man-
ken bliver grå. Problemerne er man-
geartede for universitetets timelæ-

rere, og det er kun blevet værre, efter 
at regeringen har forkortet perioden, 
hvor man kan modtage supplerende 
dagpenge. To erfarne timelærere har 
længe været ivrige efter at få ændret 
forholdene for deltidsansatte på uni-
versiteterne, og derfor har de stiftet 
foreningen ”Timelærerforeningen 
ved Aarhus Universitet”.

et plus for universitetet
Initiativtagerne, Iben Sønderup, un-
dervisningsassistent på Handelshøj-
skolen, og Chresteria Neutzsky-Wullf, 
undervisningsassistent på Humani-
ora, har samlet en bestyrelse på i alt 
otte motiverede timelærere med Iben 
Sønderup som formand og Chresteria 
Neutzsky-Wullf som næstformand. 
Men der er sandsynligvis mange ti-
melærere, som ikke er bekendt med 
den nye forening endnu, mener de 
to initiativtagere, som stødte på flere 
barrierer, da de ville annoncere den 
stiftende generalforsamling. 

– Jeg vil opfordre universitetet 
til at se foreningen som et plus og 
ikke som en trussel. Vi er en gruppe 
af timelærere, der vil kæmpe med 

næb og kløer for at kunne blive på 
universitetet og leve af at arbejde 
dér. Bevidste ansatte er et gode 
for virksomheden, siger Chresteria 
Neutzsky-Wullf.

vil have en overenskomst
Den stiftende generalforsamling 
fandt sted 7. maj, og foreningen har 
allerede udsendt en pressemedde-
lelse og er på vej med et åbent brev 
til beskæftigelsesministeren. 

– Det første mål er at få hævet 
timeloftet og at få ret til pension. Vi 
vil også sikre ret til løn for møder, 
for forberedelse af semestrenes un-
dervisning og for rettearbejde, siger 
Chresteria Neutzsky-Wullf. Hun 
mener ikke, universitetet har ”råd 

til”, at timelærerne fortsat skal ar-
bejde under dårlige vilkår. 

– Deltids-VIP’erne har pædagogisk 
erfaring, og jeg synes, det er synd, 
at universitetet mister os, fordi sy-
stemet er helt umuligt. Nogle stude-
rende oplever at få en ny underviser 
hvert semester på et længere forløb, 
og det kan ikke være kvalitetssik-
rende. Hvis vi skal være et viden-
samfund, er det skørt, at kræfterne 
fosser ud af universiteterne, siger 
Chresteria Neutzsky-Wullf. 

Kontakt Chresteria Neutzsky-Wullf på  
oldacj@hum.au.dk for mere information 
om den nye timelærerforening.

Camilla Nissen Toftdal/ cnt@adm.au.dk

bøRN

Lise Bach Nielsen skal aflevere sit spe-
ciale i næste måned, og hendes mand 
skal være færdig til august. 

Men pædagogstrejken og deres lille 
datter på halvandet år har fået dem til 
at ændre planer. 

– Hun er simpelt hen en krudtugle, 
hun skal gås tur med, leges med og 
aktiveres. Og hvis man sætter sig ved 
computeren, så vil hun helt sikkert også 
være med. Det kan ikke lade sig gøre at 
arbejde, mens hun er hjemme, smiler 
den 29-årige danskstuderende.  

CAMPUS har talt med en række bør-
nefamilier, som enten kan huske, hvor-
dan den sidste pædagogstrejke i 2006 i 
den grad gik ud over studierne, eller som 
gruer for, hvordan de helt præcist skal 
bestå deres eksamen, når børnene ikke 
kan blive passet. 

Hvor mange århusianske studerende 
der har børn, findes der ikke tal på. Der 
er i alt 4900 enlige forsørgere på de vi-

deregående uddannelser og formentlig 
mindst lige så mange børnefamilier. 

Henning Truelsegaard er formand for 
BUPL i Aarhus, og han er ked af, hvis 
strejken betyder dumpede eksaminer. 

– Jeg kan godt forstå forældrene, 
men vi kæmper for en ordentlig børne-
velfærd, og jeg mener ikke, at vi tager 
forældrene som gidsler – det gør kun 
arbejdsgiverne. De kan bare gå til for-
handlingsbordet, siger han. 

Lise Bach Nielsen har fundet sin helt 
egen måde at håndtere strejken på. 
Hendes mands mor er sygeplejerske og 
strejker ”heldigvis”, som svigerdatteren 
siger. Så derfor tager den unge mor 
fra på tirsdag datteren og computeren 
under armen og flytter til Vestjylland, 
mens strejken varer. 

– Så kan svigermor underholde bar-
nebarnet, jeg kan sidde på loftet og ar-
bejde, og min mand kan få fred hjemme 
til specialet, forklarer hun.    
/ksl

KøNsFoRDeliNg

Men sin underskrift på et ligestil-
lingscharter sætter rektor Lauritz 
B. Holm-Nielsen nu sig selv og 
det øvrige rektorat under pres 
for at få rettet op på den skæve 
kønsfordeling blandt forskerne 
på Aarhus Universitet.

– Vi har reelt stået stille i næ-
sten 15 år, konstaterer direktør 
Niels Højberg. Han skal stå i 
spidsen for en task force-gruppe, 
som skal sikre, at en nye ligestil-
lingspolitik slår igennem. Han vil 
ikke udelukke, at både penge og 
kvoter kan komme i spil for at få 
ansat flere kvindelige forskere, 
men tror at en ny ligestillingspo-
litik kan blive rodfæstet gennem 
dialog med institutledere og 
dekaner.

– Rektoratet kommer ikke 
med konkrete krav, men kræver, 

at der sker noget. Vi kan se, at 
den hidtidige indsats ikke har 
givet resultater, siger universite-
tets direktør.

Presset på rektoratet skyldes, 
at der inden for tre måneder skal 
være en handlingsplan med kon-
krete tiltag, der gør kvinder mere 
synlige i forskningsverdenen. 
Fristen er foreskrevet i ligestil-
lingsministerens charter ”Flere 
kvinder i ledelse”.

Ligestillingspolitikken skal 
understøttes af den Human Re-
source-politik, som universitetet 
for tiden arbejder med.

– Overordnet gælder det om 
at bryde en række af de mønstre, 
som betyder, at kvinder endnu 
ikke spiller den rolle, som de 
burde på universitetet. Så vi skal 
ikke blot se på muligheder for at 
få karrieren i sporet og kulturen 
omkring ansættelser, men også 

incitamenter, som kan fremme 
ligestilling, forklarer Niels Høj-
berg.

– Vi har et godt udgangspunkt 
i forslag fra frAU-netværket, som 
jeg er sikker på, vi vil bruge in-
tensivt i arbejdet. Et af de forslag 
er mere synlige karriereveje. Og 
selv om det er kvinderne, der er i 
fokus, er der også sidegevinster:

– Hvis det lykkes at gøre kar-
rieremulighederne mere synlige, 
vil det gavne alle yngre forskere 
uanset køn og kulturbaggrund. 
Og det er ressourcer, vi får brug 
for, fastslår Niels Højberg.

Se www.kvinderiledelse.dk

Helge Hollesen / adm.au.dk

Alle overlevede

Ny timelærerforening vil sikre  
bedre arbejdsforhold
Nutidens daglejere – som universitetets time-
lærere kalder sig – er nu forenet i et opråb til 
beskæftigelsesministeren. Hvis ikke arbejdsvil-
kårene bliver bedre, vil stærke kræfter fosse 
ud af universiteterne, mener de.

øget pres for ligestilling
Aarhus Universitet har skrevet under på et charter, der 
kræver konkrete planer for flere kvinder i forskning.

Strejke skaber pasnings-
panik i eksamenstiden

Foto: Jesper R
ais/A

U
-foto
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PeRsoNlig læRiNg

– Det her er ideen om ansvar 
for egen læring omsat til benhård 
praksis.

Lektor Ole Lauridsen er klar i 
mælet, når han fortæller om det nye 
tiltag på Handelshøjskolen, hvor ca. 
200 studerende foreløbigt har taget 
en test, der viser, hvordan de hver 
især lærer bedst. 

– Det er ekstremt vigtigt, at de 
studerende ved, hvordan de lærer 
bedst. På den måde kan de få det 
optimale ud af deres studium, sam-
tidig med at de bliver gladere for at 
studere, siger Ole Lauridsen, der er 
leder af det nyetablerede Learning 
Styles Lab på Handelshøjskolen og 
i mange år har beskæftiget sig med 
læringsteorier.

Han er bl.a. kritisk over for den 
traditionelle akademiske fremgangs-
måde i forhold til læring, hvor det 
handler om at bearbejde informa-
tion i logiske sekvenser i en ordnet 

fremadskridende proces.
– Der er mange, som lærer langt 

bedre, hvis de begynder med at bygge 
et overblik op, inden de går krono-
logisk og analytisk frem. De ved det 
bare ikke, siger Ole Lauridsen.

Musikafspiller på læsesalen
Han lægger ikke skjul på, at han i 
forhold til læringsteorier har et kon-
struktivistisk udgangspunkt.

– Jeg er helt overbevist om, at 
læreprocesser har med omstillinger 
i hjernen at gøre, som er meget indi-
viduelle, og der findes efter mine be-
greber ikke den bedste måde at lære 
på. Nogle skal som mig selv helst 
have musik kørende i baggrunden, 
mens andre helst skal sidde i et stille 
rum ved et skrivebord. Det er vigtigt 
for de studerende at kende deres op-
timale læringsbetingelser, men det 
er også vigtigt for lærerne at kende 
til de forskellige læringsstile, så de 
kan tage en lille smule mere hensyn 
i den måde, de går til de studerende 

på. Det gør ikke noget, hvis de bliver 
lidt bedre til at acceptere ”afvigen-
de” adfærd, siger Ole Lauridsen.

Han forstår derfor heller ikke, at 
der skulle være noget forkert i, at 
nogle studerende sidder med deres 

musikafspiller på læsesalen.
– Det er ikke velset alle steder, 

men jeg mener så afgjort, at det skal 
være accepteret, siger han.

”Personalised learning”
I England har begrebet ”persona-
lised learning” været på uddan-
nelsesdagsordenen, siden den 
tidligere premierminister Tony Blair 
lancerede det i foråret 2006. ”Perso-
nalised learning” dækker bl.a. over, 
at universiteterne i højere grad skal 
tage hensyn til den enkeltes behov 
og ønsker, og at der skal undervises 
i mindre grupper, så den studerende 
føler sig værdsat. Det dækker også 
over, at undervisere skal være mere 
opmærksomme på den enkeltes 
personlige læringsstil og faglige pro-
gression. Læring er nemlig en højst 
individuel sag, lyder sloganet.

Ole Lauridsen siger, at han ikke 

ser projektet om at identificere de 
studerendes læringsstile i forlæn-
gelse af begrebet ”personalised 
learning”.

– Det her handler slet ikke om at 
sænke kravene og indrette sig efter 
de studerendes ”betingelser”. Det 
ville være hul i hovedet, hvis vi be-
gyndte at lefle for den enkelte stude-
rende og sige til vedkommende: ”Se, 
nu lægger vi studiet pænt til rette 
for dig, så det passer til dine behov.” 
Men det er også hul i hovedet, hvis 
vi ikke hjælper den enkelte med at 
lære så godt som muligt. Undervi-
serne må erkende, at folk altså ikke 
har lært lige meget, når de forlader 
institutionen, og en del af forklarin-
gen skal findes i, at de ikke har lært 
at udnytte den måde, de lærer bedst 
på, siger Ole Lauridsen.

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

læring med personlig stil
Vi lærer forskelligt. Nogle skal helst sidde med 
ørepropper ved et skrivebord, mens andre 
lærer bedst ved ligge på gulvet med musik kø-
rende i baggrunden. Det nyetablerede Learning 
Styles Lab på Handelshøjskolen tilbyder stude-
rende at få lavet en profil på deres læringsstil. 
Målet er bedre læring og – som en sidegevinst 
– højere karakterer.

Ifølge lektor og laboratorieleder Ole 
Lauridsen er der overordnet fem fak-
torer eller stimuli, der har betydning 
for læring:

•   Miljømæssige. Her handler det om 
den lærendes præferencer for lyd 
(f.eks. musik) eller stilhed, for mere 
eller mindre lys og varme og for ind-
retningen af rummet.

•   Emotionelle. Omfatter den lærendes 
behov for feedback fra underviseren 

samt vedkommendes behov for ek-
sempelvis struktur og stimulation.

•   Sociale. Hvordan arbejder man 
bedst? Alene, i små grupper eller i 
hold med eller uden en holdleder?

•   Fysiologiske. Dækker over de san-
ser, det passer den lærende bedst 
at anvende, samt vedkommendes 
behov for at spise, drikke og be-
væge sig. Desuden tidspunktet på 
døgnet.

•   Psykologiske. Handler om den 
lærendes præference: en analytisk 
eller global tilgang til stoffet. Den 
analytiske bearbejdning tager ud-
gangspunkt i detaljen og går frem 
mod den samlede ide i en logisk 
skridt for skridt-rækkefølge, mens 
den globale bearbejdning tager 
afsæt i større og mere overordnede 
helheder og derefter går i detaljen.

Kilde: Ole Lauridsens: Fokus på læring

Ifølge Ole Lauridsen er der ingen læringsstile, der er bedre end andre. Læring er en højst individuel sag. Men derfor kan stude-
rende godt have grimme uvaner, som de bør lære at skille sig af med.

Boulevarden 48  •  DK 7100 Vejle  •  Tlf. +45 7216 2616  •  Fax. +45 7216 2699  •  info@vejlehs.dk  •  www.vejlehs.dk

UNDERVISERE TIL MATEMATIK OG MEDIEFAG

D I N  U D D A N N E L S E  D I N  F R E M T I D

Du er ved at være færdig med din kandi-
datuddannelse - måske er du netop blevet 
færdig? Du har positiv indstilling til team-
arbejde og du har lyst til at arbejde med 
unge mennesker. Du er klar til at undervise i 
matematik eller mediefag på alle 3 årgange i 
handelsgymnasiet. 

Vi forventer du har en god omgangstone. 
Stillingerne er normeret til fuld tid. 
Ansættelse i henhold til gældende 
overenskomst/Ny Løn. 
Tiltrædelse pr. 1/8-2008. 
Alle kvalificerede, uanset køn, religion eller 
etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge. 

Send din ansøgning inden d. 10/6 til: 

Vejle Handelsskole
Att.: Carl V. Korup
Boulevarden 48
7100 Vejle

Til handelsgymnasiet på en af landets mest visionære handelsskoler søger vi årsvikarer med henblik på senere fastansættelse.

FaKta
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RetsMeDiciN

“De har ikke brug for vores tårer – 
de har brug for vores ekspertise.” 
Sådan sagde for nylig en retsmedi-
ciner i et af de amerikanske tv-pro-
grammer om moderne retsmedicin, 
der har det med at beklæde den sene 
aftenflade på flere og flere kanaler. 
Den amerikanske retsmediciner 
talte om småbørn, der er blevet 
slået, kvinder, der er blevet udsat 
for voldtægt, og unge mænd, der har 
banket hinanden mere end gule og 
blå – hun talte om ofrene for de for-
brydelser, som retsmedicinerne er 
med til at opklare.

Heller ikke på Retsmedicinsk Insti-
tut ved Aarhus Universitet bliver der 
fældet mange tårer over mishandlede 
børn eller andre ofre for grov vold. 
Sentimentaliteten gemmes væk til 
fordel for et stålsat fokus på at få ar-
bejdet gjort – for ofrenes skyld.

– Jeg vil gerne være en god rets-
mediciner. Hvis jeg skal blive det, 
kan jeg ikke stå og græde over et 
barn, som ikke er her mere. Man 
kan heller ikke være klimaforsker, 
hvis man tuder over alle de hvaler, 
der dør, siger Stine Horskær, som er 

under uddannelse til retsmediciner. 

børnenes afdeling
Blikket er varmt og lige så åbent og 
ligefremt som de beskrivelser, hun 
giver af sit arbejde, mens hun viser 
rundt på Afdelingen for Klinisk 
Retsmedicin. Gennem halvandet år 
har Stine Horskær her haft til opga-
ve at undersøge ofre og formodede 
gerningsmænd i grove voldssager 
og voldtægtssager samt børn, som 
formodes at være blevet krænket 
seksuelt.

En sommerfugl spreder sine 
stofvinger ud under loftet. Gulvtæp-
pet er tykt og lige så eftergivende 
blødt som sofaen. Her sidder en 
pandabjørn-bamse med store me-
lankolske øjne og kan kigge lige 
ind i linserne på to videokameraer 
på væggen overfor. I rummet ved 
siden af skal forsvarer og anklager 
kunne følge afhøringerne af de op til 
14-årige børn på en tv-skærm. Her i 
politiets afhøringsrum skal børnene 
fortælle deres version af historien 
til dertil uddannede politifolk. Først 
bagefter undersøger Stine Horskær 
eller en af hendes kolleger børnene 
for skader på jomfruhinden, blå 

mærker og rifter eller andre tegn 
på, at de er blevet mishandlede eller 
seksuelt krænkede.

Vi befinder os på Center for Børn 
udsat for Overgreb (CBO). De fy-
siske rammer for centeret blev til 
i samme hug, som man slog de to 
afdelinger under Institut for Rets-
medicin, Afdelingen for Retspatologi 
og klinisk retsmedicin og Afdelingen 
for Retskemi, sammen i et nybygget 
Retsmedicinsk Institut ved Skejby 
Sygehus i Århus i efteråret 2007. 

Før den tid måtte børnene flyt-
tes fra sted til sted, alt efter om de 
skulle afhøres af politiet, undersøges 
af retsmedicinere, behandles af bør-
nelæger eller tale med psykologer.

På CBO foregår det hele på ét 
sted, hvor et fast team bestående af 
blandt andet en børnelæge, en bør-
nesygeplejerske, en psykolog og en 
socialrådgiver tager sig af børnene 
gennem hele det barske forløb, de 
må igennem, når først politiet har 
fået en anmeldelse.

For børn og unge over cirka 14 
år foregår det samme på Center for 
Voldtægtsofre, som ligger i forbin-
delse med skadestuen på Århus Sy-
gehus i Nørrebrogade. 

I den forbindelse er retsmedicine-
rens opgave meget specifik, forklarer 
Stine Horskær:

– Vi skal sikre spor og vurdere 
skader. Vi skal tage stilling til, om 
skaderne kan være opstået på det 
angivne tidspunkt og på den angivne 
måde.

en hætte kan redde liv
Som institut under et universitet 
har Danmarks tre retsmedicinske 
institutter i Odense, København og 
Århus én afgørende opgave, nemlig 
myndighedsfunktionen, der handler 
om at levere medicinsk viden til 
især politi og domstole. Herunder 
ligger arbejdet med obduktioner 
af alle pludselige, uventede eller 
suspekte dødsfald som følge af for-
modede selvmord, ulykker og vold 
samt dødsfald blandt personer i 
Kriminalforsorgens institutioner 
samt dødsfald, der skyldes arbejds-
betingede sygdomme. For Udlæn-
dingestyrelsen undersøger man 
desuden torturofre med henblik på 
at dokumentere arten og omfanget 
af eventuel tortur.

Som alle andre institutter på et 
universitet skal også Retsmedicinsk 

Institut undervise og forske. Det er 
her alle medicinstuderende tilbrin-
ger et semester, hvor de undervises i 
sundhedslovgivning, og hvor de kan 
overvære en obduktion – hvis de 
ønsker det. 

Med de nye bygninger har Rets-
medicinsk Institut fået bedre under-
visnings- og forskningsfaciliteter i 
form af bedre laboratorier og mere 
studieplads. Vicestatsobducent Ing-
rid Bayer Kristensen håber, at også 
det kan være med til at tiltrække 
flere ph.d.-studerende til den række 
af emner, instituttet udbyder til 
forskning. 

– Vi forsøger at bruge det, vi 
lærer ved at undersøge de døde, til 
at redde levende med, siger vice-
statsobducenten beskedent.

For forskningen redder liv. For 
eksempel er antallet af trafikulykker 
faldet over årene siden 1970’erne 
som følge af brugen af sikkerheds-
seler, styrt- og cykelhjelme. De poli-
tiske beslutninger om at gøre nogle 
af foranstaltningerne lovpligtige er 
taget på Christiansborg – men på 
baggrund af samarbejder mellem 
trafikforskere og retsmedicinere. Nu 
afdøde professor fra Retsmedicinsk 

Foto: Søren K
jeldgaard

/A
U
-foto

i livets tjeneste
Voldelige dødsfald, selvmord og misbrug af børn er en del af hverdagen for en retsmediciner. 
Det er også forskning i trafikulykker og dødsårsager med det formål at gøre livet mere sikkert 
for de levende. CAMPUS har besøgt Retsmedicinsk Institut ved Aarhus Universitet.

Stine Horskær demonstrer kolposkopet i undersøgelsesrummet, hvor børn op til 14 år undersøges for fysiske skader. Kolposkopet er et videokamera forbundet med et 
forstørrelsesglas, som man bruger til at undersøge jomfruhinden for skader. Det foregår uden brug af andre instrumenter, og man er fri for at berøre børnene fysisk.
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Institut, Jørgen B. Dalgaard, var 
foregangsmand på området.

Blandt flere eksempler på den 
retsmedicinske forsknings usynlige 
bidrag til befolkningens almindelige 
velbefindende påpeger Ingrid Bayer 
Kristensen, at man ikke længere 
kan købe en kuglepen med en hætte 
uden revne eller anden anordning, 
der lader luft slippe forbi, hvis den 
skulle havne i svælget på f.eks. en 
lille dreng – som det nemlig engang 
skete. Og hvor så retsmedicinere 
gjorde myndighederne opmærksom-
me på årsagen til ulykken.

– Det var ikke et stort videnskabe-
ligt projekt, men en lille ting, vi har 
været med til. Fokus er at forhindre 
mennesker i at omkomme, forklarer 
vicestatsobducenten.    

skjold af professionalisme
Tilbage hos Stine Horskær spørger 
jeg – på baggrund af stor og ind-
gående viden hentet udelukkende 
fra populære krimier på tv og tryk, 
om det ikke forholder sig således, 
at man ikke kan undgå at blive ky-
nisk, når ens hverdag indeholder så 
mange møder med misbrugte børn 
og ofre for vold. 

– Nej, lyder det prompte og med 
eftertryk fra Stine Horskær, som 
tydeligvis har tænkt over netop dén 
side af sagen før. Hun fortsætter:

– Jeg kan jo se, at de meget er-
farne læger i faget ikke er blevet 
kyniske. Tværtimod, tror jeg, fordi vi 
bliver konfronterede med så mange 
triste skæbner. Man kan ikke have 

følelseskanalerne stående åbne hele 
tiden, for så kan man ikke udføre sit 
arbejde. På den måde kommer ens 
faglige stolthed og ens ønske om at 
udføre et rigtig godt stykke arbejde 
til at fylde meget mere end de følel-
sesmæssige sider af sagen. 

Jeg begynder at fornemme, at 
noget af drivkraften i en retsmedi-
ciners arbejde må være medfølelsen 
med ofrene. For Stine Horskær ud-
dyber, hvad der gør hende i stand til 
at skubbe den ”følelsesmæssige sider 
af sagen” til side:

– Jeg kan godt blive trist, når jeg 
læser nogle af de politirapporter, vi 

får, og tænke: ”Hvor er det urimeligt 
– sikke en start på livet.” Nogle af 
børnene får jeg lyst til at tage med 
hjem og tage mig af. Men den for-
nemmelse, jeg har af, at vi er med til 
at hjælpe dem videre, er med til at 
gøre det lettere. Vores arbejde er en 
vigtig brik i et puslespil, og forløbet 
skal gøres lettest muligt for børnene 
og deres familier. 

 
Jeg er blevet dødelig
Stine Horskærs arbejde finder sted 
blandt både døde og levende, men 
fænomenet døden er en af årsagerne 
til hendes valg af profession.

– Jeg har altid vidst, jeg ville være 
retsmediciner. Det er dybt fascine-
rende at have med alle de forskel-
lige faggrupper at gøre: Politiet og 
hele det juridiske system. Jeg har 
også altid været fascineret af døden, 
og det kan lyde meget makabert. 
Men døden er det mest fredelige, 
jeg overhovedet kan forestille mig, 
og samtidig også noget af det mest 
fascinerende. For hvorfor dør vi? 
Selvfølgelig bliver man ked af det, 
når nogen, man holder af, dør, men 
det er dybt fascinerende, at en orga-
nisme, der har levet i 98 år, pludse-
lig kan dø. Og fascinerende at prøve 
at finde ud af, hvorfor den døde, 
forklarer Stine Horskær.

Men én ting er tanker og forestil-
linger om døden. Noget andet er 
dagligt at blive konfronteret med 
ofre for trafikulykker, selvmordere 
og ikke mindst døde spædbørn. 
For Stine Horskær har det haft stor 

indflydelse på 
hendes forhold 
til livet.

– Før havde 
jeg det sådan, at 
jeg havde ondt 
af de familier, 
der mistede et 

barn, men det havde ikke noget med 
mig at gøre, fordi det ”altid sker for 
naboen”. Nu er jeg blevet en af dem, 
det kan ske for. Jeg er også først 
begyndt at køre med cykelhjelm, 
da jeg begyndte at arbejde her. Jeg 
er bestemt blevet mere bevidst om, 
at jeg selv skal dø, funderer Stine 
Horskær.

Hun beskriver endnu en konse-
kvens af at have døden tæt inde på 
livet: 

– Det skal ikke lyde som noget hel-
ligt med, at nu lever jeg i nuet, men 
det gør, at jeg påskønner mine pårø-
rende mere, end jeg gjorde tidligere.

De fleste mennesker er bange for 
døden og synes, den er uhyggelig, 
oplever Stine Horskær. Det er en 
skam, mener den kommende rets-
mediciner, som derfor gør, hvad hun 
kan, for at afdramatisere døden for 
andre mennesker. 

– Jeg vil gerne snakke om døden 
og prøver at få andre til at adoptere 
mit forhold til døden. Jeg oplever, at 
jeg for eksempel kan tale med perso-
ner i familien, som er dødssyge, på 
en anden måde end de andre, fordi 
jeg tør tale om døden. Jeg har ikke 
en mission, men jeg synes, det er 
ærgerligt, at vi har sådan et forhold 
til døden, fortæller Stine Horskær.

Når en person møder Stine Hor-
skær for første gang til for eksempel 
et middagsselskab, ser vedkommen-
de en ung kvinde med et levende 
kropssprog, et ansigt, der har let til 
smil, og en udstråling, der virker 
engageret og nærværende. Ved så-
danne lejligheder har hun mere end 
én gang oplevet en bestemt reaktion, 
når spørgsmålet ”hvad laver du så?” 
er dukket op: 

– Er du retsmediciner? Folk rea-
gerer lidt skræmte og samtidig fasci-
nerede. Mange har nok det billede 
af retsmedicinere, at det er sådan 
nogle gustne, grå mennesker, der 
går rundt i kældre hele dagen. Sådan 
ser jeg forhåbentlig ikke ud. Men 
jeg oplever holdningen: Hvorfor det, 
kunne du ikke blive andet?

Så er det, Stine Horskær giver sig 
til at imødekomme fordommene 
med saglige øjenåbnere, som for 
eksempel fakta om, hvori en retsme-
diciners arbejde også består:

– Jeg gør meget ud af, at vi også 
undersøger levende mennesker, for 
det kommer bag på de fleste. 

tv giver åbenhed
Nogle af forestillingerne om, hvad 
en retsmediciner laver, kommer 
naturligvis fra tv-udsendelser om 
emnet. Ofte dramatiserede af slag-
sen og også dramatiserede lidt mere, 
end hvad virkeligheden kan holde 
til, fortæller Stine Horskær, som selv 
holder af at se CSI og Rejseholdet:

– Jeg tænker, neeej, hvor kan 

de mange ting. De kan ting, som 
ikke findes i vores virkelighed. Jeg 
skal ikke kunne sige, hvor langt 
man er i USA, og hvor meget der er 
fantasi. Men analyser af dna er for 
eksempel ikke noget, der kan laves 
på to minutter – det tager måske to 
måneder.

Rundvisningen på afdelingen for 
undersøgelse af de levende er forbi. 
CAMPUS’ udsendte runder vice-
statsobducentens kontor på vejen 
hjem og får en vurdering af tv’s 
betydning for retsmedicinen fra en 
”gammel rotte i faget”. Ingrid Bayer 
Kristensen begyndte sin karriere på 
Retsmedicin i 1970:

– Dengang løb folk nærmest skri-
gende væk og troede ikke, jeg var 
rigtig klog. Nu er der en helt anden 
åbenhed. Det skyldes fjernsynet, det 
er jeg sikker på. Jeg er glad for den 
åbenhed. Vi laver jo ikke noget for-
dækt, og det gør heller ikke noget, 
at folk ved, at det er vanskeligt at 
skjule noget for os.

Inge Frost Larsen / ifl@adm.au.dk

Foto: Søren K
jeldgaard

/A
U
-foto

Retsmedicinsk institut i Århus
Oprettet 1959. 
Består af to afdelinger: 
Retspatologisk Afdeling: omfatter retspatologi og klinisk retsmedicin. På Retspatologisk Afdeling foretager 
man obduktioner, ligsyn og undersøger findesteder Den kliniske retsmedicin omfatter undersøgelser af leven-
de mennesker, der har anmeldt overgreb til politiet. Alle undersøgelser foretages efter anmodning fra politiet. 
Retskemisk Afdeling: foretager toksikologiske undersøgelser, alkoholanalyser samt undersøgelser af beslag-
lagte effekter for indhold af narkotika.

Cirka 50 ansatte, fordelt på 10 VIP-årsværk og ca. 40 TAP-årsværk samt fem ph.d.-studerende. 
Instituttet tager sig af de retsmedicinske opgaver i alle jyske politikredse på nær Sønderjylland.

uddannelsen til speciallæge i retsmedicin
Lægeuddannelsen, normeret til seks år.
Turnus uddannelse som alle læger.
1 års introduktionsuddannelse ( 1/2 år på patologisk institut og 1/2 år på retsmedicinsk institut).
4 års hoveduddannelse ( 2 år på patologisk institut og 2 år på retsmedicinsk institut).

”Jeg er også først begyndt at køre med  
cykelhjelm, da jeg begyndte at arbejde på 
Retsmedicinsk. Der er mange af dem, vi får, 
der ville have set anderledes ud, hvis de 
havde haft den hjelm.”

Afhøringsrummet på Center for Børn udsat for Overgreb (CBO) er indrettet med henblik på at skabe en tryg atmosfære for børnene, 
når de skal fortælle, hvad de har været udsat for. Optagelserne bruges blandt andet i retten, så børnene er fri for at blive afhørt igen. 
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Forskere, som brugte op mod 75 
procent af deres tid på at søge om 
penge til forskning, fik fra januar 
2007 hjælp med en aftale mellem 
Aarhus Universitet og Forsknings-
støtteenheden, som hører til på 
Århus Universitetshospital og har 
eksisteret i seks år. 

Med en ny aftale mellem Aarhus 
Universitet og Forskerstøtteenhe-
den gælder ordningen hele AU med 
de nye områder og ikke alene det 
”gamle” AU, som tilfældet var indtil 
for et par uger siden. Hjælp i ansøg-
ningsfasen er gratis, og samtidig er 
der åbnet for, at enheden kan vokse 
i takt med et behov, der også har 
vokseværk. 

– Med flere og flere forsknings-
midler i konkurrence er det en 
logisk respons at udvide enheden, 
siger prorektor Nina Smith.

ingen smalle steder
Ifølge leder af Forskningsstøtteen-
heden John Westensee indeholder 
den nye aftale ingen smalle steder:

 – Vi har nu fået økonomisk 
ramme til at udvide uden at skulle 
spørge hver gang, så der er ingen 
slinger i valsen dér. Meldingen er, 
at forskerne skal have den hjælp, 

der skal til.
Lige nu har enheden otte med-

arbejdere, der står til rådighed for 
forskere, der ønsker hjælp til at for-
fatte de ofte komplicerede ansøg-
ninger om forskningsmidler. 

– Jeg er sikker på, at enheden vil 
vokse, for det er en ekstremt god 
forretning. Enheden tjener klart 
sine penge hjem, konstaterer pro-
rektor Nina Smith.

Hjemmeside og nye lokaler
John Westensee skønner, at Forsk-
ningsstøtteenheden om få år vil 
have 20 – 25 medarbejdere. Der 
vil helt sikkert blive behov for 
større lokaler snart, mener lederen 
af Forskningsstøtteenheden, som 
samtidig kan fortælle, at enhedens 
nye hjemmeside med databaser 
over finansieringsmuligheder åbner 
om et par måneder på adressen 
www.researchfunding.net.

Under den gamle aftale kunne 
Naturvidenskab og Sundhedsviden-
skab kun få hjælp til ansøgninger 
om EU-midler. Denne begrænsning 
er nu væk. Samtidig kan forskerne 
nu også få hjælp til det admini-
strative arbejde, der følger, når 
pengene til et forskningsprojekt er 
bevilget.

– Hvis man får penge hjem i et 

EU-projekt, kan forskerne nu også 
købe sig til den ydelse, der hedder 
projektadministration. Den ny af-
tale er udvidet til, at vi kan hjælpe 
alle med alt, siger John Westensee.

Medarbejdere i kø
Nye kvalificerede medarbejdere 
bliver det ikke noget problem at til-
trække, vurderer lederen af Forsk-
ningsstøtteenheden. 

– Vi kan stort set plukke erfarne 
folk, som typisk sidder alene rundt 
omkring, og som savner nogen at 
sparre med. Vi er en af de største 
forskningsstøtteenheder i Dan-
mark, og her er der mange mulig-
heder for at udvikle sig, siger John 
Westensee. 

Blandt enhedens nuværende an-
satte findes folk med erfaringer fra 
lignende job på blandt andet Aal-
borg Universitet, Syddansk Univer-
sitet samt Københavns Universitet. 

I 2007 hjalp Forskningsstøt-
teenheden med godt 165 større 
ansøgninger fra de fem fakulteter 
og besvarede, hvad John Westersee 
beskriver som ”et hav” af andre 
henvendelser. 

Inge Frost Larsen / ifl@adm.au.dk

Næsten ubegrænset 
hjælp til forskerne 
Forskningsstøtteenheden har vokseværk. Nu kan forskere fra hele AU 
droppe alt bøvl med indviklede ansøgninger om forskningsmidler.  
Ordningen er udvidet og gjort permanent.

FoRsKNiNgsstøtte 2

Med stadigt flere kroner lagt ud til den såkaldt 
frie forskning er banen kun lige kridtet op. 
Fremtiden vil byde på stadigt hårdere opløb 
blandt deltagerne i konkurrencen om penge til 
forskning.

Tiden er inde til at få HK’erne på banen, for 
nu skal der løftes i flok, og kræfterne bruges, 
hvor de giver størst udbytte. Det mener lederen 
af Forskningsstøtteenheden, John Westensee: 

– I gamle dage var det nok med en profes-
sor, der lavede ansøgningen, og en sekretær 
til at tage sig af det andet. I dag er forsknings-
projekter ikke enmandsværk, det er teamwork. 
Det bliver stadig mere vigtigt med netværk, 
hvor alle bidrager. 

Forskerne skal have øjnene op
Med sine erfaringer fra den seks år gamle 
Forskningsstøtteenhed og fra arbejdet som 
forskningsadministrator på Handelshøjskolen 

maner John Westensee til nytænkning hos 
både HK’ere og forskere. Forskningsstøtte-
enhedens ni ansatte er klar med ubegrænset 
hjælp til ansøgningerne, så forskerne kan 
bruge deres tid på at forske. Men et forsknings-
projekt er først lige begyndt, når pengene er 
hjemme.   

– HK’erne skal i høj grad på banen, hvis 
man skal få en fornuftig arbejdsdeling, når 
projekterne er kommet i hus. Og initiativet skal 
komme fra både HK’ere og forskere. Forskerne 
skal blive opmærksomme på, hvad HK’erne 
kan, og HK’erne skal være bedre til at melde 
sig på banen og sige ”lad mig gøre det dér”, 
siger John Westensee.

tillidskvinde kræver efteruddannelse
Dermed bakker han op om fællestillidskvinde 
for AU’s 5.000 TAP’ere – teknisk og admi-
nistrativt personale – Aase Pedersen. Som 
formand for Landsforeningen for Højere Ud-
dannelsesinstitutioner HK/Stat har hun længe 

arbejdet for at få disse nye arbejdsopgaver til 
sine medlemmer. Og Aase Pedersen vil ikke 
nøjes med at falde ind, når løbet er i gang:

– HK’erne skal stadig være med fra starten. 
Forskeren på det lokale institut skal kunne 
komme med den gode idé, og så ved HK’eren 
allerede, hvilke muligheder der er for at søge 
om midler. HK’eren skal så bruge Forsknings-
støtteenheden i sit arbejde.

De nye opgaver kræver efteruddannelse, er-
kender Aase Pedersen og sender bolden videre 
til AU’s ledelse.

– Når universitetet laver strategi- og hand-
lingsplan om, at vi skal internationalisere og 
kompetenceudvikle, så har ledelsen naturligvis 
et ansvar for at udvikle den kompetence, siger 
hun.

ledelsen blander sig ikke
Prorektor Nina Smith er enig i, at for eksempel 
sekretærer visse steder kan gøre det admini-
strative arbejde meget bedre end forskerne. 

Men hun mener ikke, at ledelsen skal blande 
sig i, hvordan man fordeler kræfterne lokalt på 
institutter, centre og afdelinger. Er opgaven for 
stor, har et institut mulighed for at købe sig til 
hjælp hos Forskningsstøtteenheden, lyder det.

– Jeg synes ikke, der lige nu er noget behov 
for, at man blander sig fra oven. Det ville være 
utidigt. Der er mange steder, hvor man er gode 
til at gøre det selv. De steder, hvor man ikke 
har et ret godt system, kunne det være oplagt 
at outsource til Forskningsstøtteenheden.

HK/Stat arbejder sammen med kolleger fra 
Irland og Storbritannien på at få EU’s Social-
fond til at betale et program for efteruddan-
nelse for administrativt personale.

 
Inge Frost Larsen / ifl@adm.au.dk

HK’erne skal med på forskningsvognen
Der er ingen vej udenom. HK’erne skal på banen og tage sig af administrative opgaver  
for forskerne, hvis universiteterne skal følge med i konkurrencen om fondsmidler. 

Slå til og du kan få et mere spændende arbejde, lyder professor Henrik Balslevs 
(t.h.) opfordring til HK-personalet. Han tilbød Inger Juste ( i midten) at være med i 
administrationen af to store projekter, og hun valgte at springe ud i de nye opga-
ver. De omfatter bl.a. kontakter til Balslevs partnere i Bolivia, som i sidste uge var 
i Århus. Her er professoren og sekretæren sammen med en af gæsterne på besøg 
ved Væksthusene.

Foto: Lars K
ruse/A
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-foto
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Giv dem opgaver, som de normalt ikke får, og 
de viser sig at kunne meget mere, end deres 
papirer viser.

Professor Henrik Balslev på Biologisk In-
stitut har ingen skrupler ved at udnytte de 
administrative medarbejderes kompetencer 
til fingerspidserne, som han udtrykker det. 

 – De får også større arbejdsglæde, når de 
laver noget nyt, som måske også stiller lidt 
større krav til dem, mener han. Og den ind-
stilling har Inger Juste fået glæde af. Hun 
sprang til, da Henrik Balslev i oktober opfor-
drede hende til at arbejde med på to store in-
ternationale projekter, som er søsat i år under 
den århusianske professors ledelse.

– Jeg har fået en masse spændende opga-
ver, som jeg ellers ikke ville have fået. Og det 
er fint med nye udfordringer på dette tids-
punkt i mit arbejdsliv, fastslår Inger Juste om 
sit jobskifte efter mere end 35 år på Aarhus 
Universitet. Her arbejdede hun 19 år som 
laborant på Biologisk Institut og tog derefter 
orlov for at uddanne sig til advokatsekretær. 
Instituttet kaldte dog atter på hende, og så 
fulgte 13 år som sekretær på instituttets her-
barium.

Ny dimension i arbejdet
Inger Juste er i dag med til at administrere to 
store forskningsprojekter. Dels et Danidapro-

jekt, som løber over tre år med en bevilling på 
fem millioner kr., dels et femårigt EU-projekt 
med et budget på 23 millioner kroner. Og det 
kastede hende ud i et samarbejde med forske-
re og administratorer i en lang række lande i 
Europa og Sydamerika.

 – Det er en stor mundfuld, men det giver 
også en helt anden dimension i arbejdet og 
større arbejdsglæde, når forskerne uddelege-
rer større opgaver, og man selv skal følge dem 
til dørs, siger Inger Juste.

Og professoren kunne glæde sig over, at 
han i ansøgningsfasen til EU-projektet fik 
ekstra 100 timer til at tale med forskerkol-
leger rundt om i Europa og udarbejde an-
søgningen til EU’s 7. rammeprogram. Blandt 
kontorfolk og videnskabelige kolleger sporer 
han dog en holdning om, at forskere ikke skal 
være for fine til også at klare administrative 
opgaver.

– Jeg synes bestemt ikke, vi skal være fine 
på den, men det er jo ikke sikkert, at det altid 
er bedst, at forskeren administrerer. Det har 
jeg mange gange søgt at forklare både min in-
stitutleder og dekanen, siger professoren.

Holdningsændring
Henrik Balslev mener ikke, at HK’erne har 
brug for kurser i større omfang for at blive 
inddraget i administrationen af forsknings-
projekter.

– Der kan da være EU-relevante kurser og 

lignende, men mit udgangspunkt er, at folk 
kan det, de vil. Det gælder også det admini-
strative personale. Og det liv kan blive mere 
spændende, hvis de tager opgaverne på sig 
frem for at sige, de mangler kompetence. De 
skal ikke på kurser for at få et mere spæn-
dende arbejde. Det kan de få, når de siger, 
de gerne vil prøve. Men det kræver en hold-
ningsændring, mener professoren.

andre normer
Den tætte involvering i de to projekter har 
også bragt Inger Juste til Bolivia, hvor hun 
hilste på de sydamerikanske samarbejdspart-
nere i Danidaprojektet, og til Bruxelles, hvor 
hun deltog i præsentationen af EU-projektet 
med både europæiske og sydamerikanske 
partnere. Hun mødte også den project officer, 
som hun afrapporterer til. 

– Det har været en stor hjælp at møde 
nøglepersoner i de store projekter, siger hun 
om den uvante rejseaktivitet. Og netop den 
side af Inger Justes job rynker mange nok på 
næsen af, fornemmer Henrik Balslev. Hvorfor 
skal sekretæren dog med til Bruxelles?

– Der er nogle normer om, at sekretærer 
helst ikke skal arbejde mere end 37 timer, og 
hvordan skal de nu lige afspadsere, hvis det 
er nødvendigt at overnatte i forbindelse med 
en konference osv.? Den holdning til arbejdet 
dur ikke. En mere afslappet holdning til tra-
ditionelle arbejdsnormer, og hvad fagforenin-
gen lige giver lov til, er en forudsætning, hvis 
man vil have mere ansvar og flere spændende 
opgaver, mener Henrik Balslev.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

HK’erne kan meget mere, end de tror
På Biologisk Institut sprang Inger Juste til, da professoren 
tilbød nye udfordringer sent i hendes arbejdsliv. 

FoRsKeRstøtte 4

Et eksamensbevis betyder mindre, hvis man 
tager man sig selv alvorligt og kender sit værd. 
Med den grundholdning har Lene Birksø Bød-
skov gennem årene søgt nye udfordringer i sit 
job hos Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) 
og på den måde skabt sin nuværende jobprofil 
som koordinator af et stort EU-projekt og se-
kretær for fem forskere.

En af hendes opgaver er at være administra-
tiv sekretær på et EU-projekt, som forsknings-
chef Hans Løkke leder fra Afdeling for Ter-
restrisk Økologi i Silkeborg.  Det omfatter 38 
partnere fordelt på 17 lande. Hun har ansvaret 
for afrapportering af projektet. Hun indhenter 
f.eks. regnskaber og kommentarer fra de øvrige 
partnere til Managementrapporten. DMU’s 
eget regnskab står hun også for, ligesom hun 
står for alt det praktiske i forbindelse med for-
skernes såkaldte stormøder og sørger for, at de 
overholder deres deadlines.

Selvom det administrative ansvar i forsk-
ningsprojekter stadig kun er forbeholdt få 
HK’ere, opfatter den bogholderiuddannede 
projektkoordinator ikke sit arbejde som noget 
særligt. 

– Mulighederne afhænger dog helt af ar-
bejdspladsen og de krav, den stiller. Det var 
lidt tilfældigt, jeg blev sekretær for samar-
bejdsprojekter, men det er nu engang den type 
projekter, forskerne ved Danmarks Miljøun-
dersøgelser deltager i. På den måde er det et 
held, jeg er ansat et sted med sådanne projek-
ter, og at DMU også får projektledelsen. Men 
det kræver jo også, at man synes, det er sjovt 
at arbejde med hele paletten i et projekt, siger 
Lene Birksø Bødskov. Hun er godt tilfreds med 
at holde styr på de mange bolde, der kastes i 
luften, når et projekt involverer mange part-
nere – et arbejde, der på de fleste forsknings-
institutioner klares af akademisk uddannet 
personale.

bragte sig selv i spil
Lene Birksø Bødskov har primært erhvervet 
sine kompetencer gennem ”learning by doing” 
og ved at række på kollegaer både i sin egen og 
andre faggrupper.

– Det har f.eks. været et problem at finde 
præcis de kurser, der var brug for i den grå-
zone, jeg arbejder i. Jeg var på et HK-kursus i 
projektledelse, men det drejede sig om at flytte 
otte medarbejdere fra en afdeling til en anden. 
Det er jo ikke lige sådan, jeg opfatter projekter, 
siger Lene Birksø Bødskov. Hun tror, der rundt 
omkring sidder mange HK’ere, der enten har 
lignende opgaver eller rigtig gerne vil have det.

– Jeg vil opfordre til, at man bevidst går 
efter at bruge de forskellige medarbejderes 
kompetencer bedst muligt og bruge hinanden 
som sparringspartnere. På den måde kan for-
skerne forske, og de administrative medarbej-
dere kan administrere, siger hun.

At hun selv har haft modet på at opsøge de 
faglige udfordringer, tilskriver hun en tidligere 
chef.

– Jeg fik nok et spark, da en tidligere chef 
for mange år siden nærmest eksploderede, 
fordi jeg sagde, jeg bare var sekretær. ”Man er, 
hvad man vil være,” belærte han mig, og de ord 
tog jeg til mig.

Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Sekretær i  
en gråzone
Hos Danmarks Miljøunder-
søgelser har Lene Birksø 
Bødskov hele tiden søgt nye 
udfordringer som sekretær 
og administrerer nu et stort 
EU-projekt.
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elitesPoRt

Ingen ved præcist, hvor mange eli-
tesportsudøvere der egentlig går på 
Aarhus Universitet. 

På Syddansk Universitet, som er 
under halvt så stort som AU, er over 
75 studerende tilknyttet et særligt 
program for elitesportsfolk, og hos 
Eliteidræt Århus, som er en kom-
munal fond, der skal støtte den århu-
sianske talentudvikling, anslår man, 
at tallet på de århusianske videregå-
ende uddannelser er mindst lige så 
højt – elitesportsfolkene er bare ikke 
lige så synlige her. 

At elitesportsfolkene og deres sær-
lige behov ikke er i fokus, er ifølge 
Steffen Wich fra Eliteidræt Århus 
hverken godt for de studerende eller 
universitetet. 

– Sportsfolkene kan have særlige 
behov for at få flyttet en eksamen, for 
at udskyde fag eller bare en forståelse 
for, hvorfor de har så meget fravær. 
Vi arbejder utroligt meget med syn-
lighed og vejledning i ungdomsud-
dannelserne, og jeg tror, det ville 
være genialt for alle parter at få et 
lignende struktureret samarbejde op 
at køre med universitet.

 
ikke mange ressourcer
På Aarhus Universitet kan idræts-
folkene selv henvende sig til Rådgiv-
nings- og Støttecenteret, som gene-
relt arbejder med studerende med 
særlige behov, især studerende med 
fysisk eller psykisk funktionsnedsæt-
telse, og ifølge studieadjunkt Hans 
Erik Madsen har centeret ikke mange 
ressourcer til at foretage opsøgende 
arbejde blandt elitesportsudøvere. 

– Vi hjælper dem, der selv henven-
der sig. I øjeblikket har vi omkring 
10, men det er typisk udøvere, der 
bliver så godt betalt for deres sport, 
at studiet må siges at være en deltids-
beskæftigelse. 

Hans Erik Madsen understreger, 
at alle er velkommen til at ringe, men 
at sportsfolkene nogle gange falder 
lidt ved siden af de udfordringer, 
som normalt er Rådgivnings- og Støt-
tecenterets fokus. 

 
De vil virkelig gerne
Jan Kahr Sørensen er studielektor 
på Institut for Idræt, og han har 
selv både vejledt idrætsfolk gennem 
studietiden og forsket i samspillet 
mellem sport og uddannelse hos især 

En person, man altid kan ringe til. At stu-
dienævnet forstår, at sport tager tid. Og 
mindre dårlig samvittighed over for studie-
kammeraterne. Det er nogle af de ting, som 
elitesportsudøvere ifølge eksperter kan have 
brug for, hvis de skal kombinere sportskar-
rieren med universitetslivet.

fodboldspillere. 
– Problemet er at få tid 

til begge dele. De fleste 
vil gerne både studere og 
passe deres sport, men 
selvom de egentlig gerne vil 
læse, så kan de ende med 

at udskyde eksaminer og 
komme så langt bagud, at de 

f.eks. ender på en ny studie-
ordning og har brug for særlige 

dispensationer, forklarer han. 
På Idræt, som traditionelt 

har mange sportsudøvere blandt 
de studerende, har man adskil-

lige gange både taget individuelle 
samtaler med udøverne og været 
meget fleksible i forhold til f.eks. 
eksamensplanlægningen. 

– Vi har da planlagt en elektro-
nisk eksamen på den anden side af 
jorden, fordi en sejler ikke kunne 
komme hjem fra træningslejren, 
og det er den slags, man skal være 
parat til, hvis det skal kunne lade sig 
gøre at kombinere studierne med 
eliteidræt, forklarer han.

sat i system
På Syddansk Universitet har man 
sat sportsudøverne i system. Når de 
søger ind, kommer de på et særligt 
sportsprogram og får lavet en indivi-
duel studieplan, hvis det ikke er rea-
listisk, at de gennemfører på norme-
ret tid. Og hvis de har behov for det, 
kan udøverne få tilknyttet en særlig 
mentor, typisk en lektor eller en 
professor på deres institut, som de 
kan gå til, hvis bøgerne driller. Og så 
er der en overordnet koordinator for 
alle udøverne på universitetet. 

– Da vi spurgte eliteudøverne, 
hvad de havde brug for, sagde de, at 

de gerne ville have en person, som 
de kunne gå til, som kunne hjælpe 
dem rundt i systemet. De har så fået 
mig. Og jeg ved, at selv om de måske 
aldrig gør brug af muligheden, giver 
det en tryghed, at der er et nummer, 
de kan ringe til, hvis det hele bræn-
der sammen, forklarer Jens Frank. 

Han er uddannelsesrådgiver i Syd-
dansk Elite, SDU’s særlige tilbud til 
sportsudøvere, og han fortæller, at 
SDU som en del af programmet ”an-
sætter” en studiekammerat til at tage 
notater til timer, som kolliderer med 
træningen. Lønnen er godt nok kun 
på 500 kroner om måneden, men 
så slipper udøverne for hele tiden at 
rende rundt med dårlig samvittighed 
over at skulle trække på læsegrup-
pen eller de andre på holdet. 

gevinst for begge parter
Og SDU får også noget ud af elite-
sportsfolkene, både som studerende 
og som rollemodeller. 

– De er jo ungdomsidoler. Og 
de er alle sammen glade for den 
behandling, vi giver dem, så de er 
også klar til at stille op, når vi skal 
markedsføre universitetet, forklarer 
Jens Frank.  

Også hos Aarhus Elite mener 
Steffen Wich, at en øget fokus på 
sportsudøvere kan give gevinst for 
begge parter.

– Vi bruger rigtig meget tid på at 
fortælle de unge, at den uddannelse 
er vigtig, og hvis rammerne bliver 
lidt mere fleksible, tror jeg, vi kan få 
langt flere igennem, så de har noget 
at leve af efter deres sport, siger han.

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

brug for en livline

Foto: Lars K
ruse/A

U
-foto
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løb

– Du må virkelig gerne huske at takke min læ-
segruppe. De er simpelthen så overbærende. 
Jeg føler, det altid er på mine præmisser, 
og mig, der flytter, hvor og hvornår vi skal 
mødes, smiler den 24-årige eliteløber. 

Maria Sig Møller er få dage fra at kunne 
kalde sig bachelor på HA på Handelshøjsko-
len, men allerede nu kan hun kalde sig dan-
marksmester på 5 km, 10 km og halvmaraton 
efter en løbesæson, hvor hun, efter eget ud-
sagn, er i sit livs form. 

Og fordi hun langt hen ad vejen selv kan 
planlægge sin træning, er det kun de store 
løb og træningslejre væk fra Århus, der går 
ud over studierne – resten er, som hun siger, 

bare et spørgsmål om at stå tidligt nok op om 
morgenen. 

– Jeg har ikke behov for en eftermiddags-
lur, for løbeturene giver mig et energi-boost, 
som gør, at jeg kan arbejde meget mere kon-
centreret, når jeg skal studere.

Lige nu går hun og overvejer, om hun skal 
satse på maraton til OL i 2012, og det vil 
kræve endnu flere kilometer i skoene end 
de 130, som det bliver til om ugen i øjeblik-
ket. Selv mener Maria Sig Møller, at hun kan 
bruge den samme disciplin, som får hende 
tidligt ud i Marselisborgskoven morgen efter 
morgen, til at være en god studerende. 

– Løbetræningen gør mig meget kontrolleret 
og giver høj selvdisciplin, og det er godt på et 
selvstændigt studium, forklarer hun. 

Rent økonomisk er livet som topløber ikke 
noget, man bliver rig af – tværtimod. Lidt 
penge ved siden af SU’en og så ikke mere, 
siger Maria Sig Møller. Og derfor er hun også 
fuldt ud klar over, at der kommer en dag, hvor 
hun må prioritere mellem løbet og karrieren – 
og så ved hun godt, hvad valget bliver.

– Når jeg er færdig med at læse og en dag 
skal have børn, er det ikke sikkert, at min ar-
bejdsgiver eller min kæreste synes, det er en 
god ide, at jeg aldrig er der, fordi jeg gerne vil 
til OL. Det er et benhårdt valg, men det bliver 
man nødt til at træffe, og jeg vil også have tid 
til at være der for mine børn og mit arbejde, 
siger hun.  

basKet

Han træner næsten hver dag i sæsonen, som 
løber fra oktober til april. 

Han læser på et studium, hvor det er normalt 
at sidde på læsesalen fra morgen til aften. 

Og så er han lige blevet danmarksmester og 
kan se frem til både Euro Cup-kampe, en ny 
udmarvende sæson og endnu mere træning.

Alligevel synes Mads Nyboe, den 24-årige 
medicinstuderende og forward hos basketball-
holdet Bakken Bears, egentlig, at han har tid til 
både studium og sport.   

– Der er rigtig mange, der spørger mig, hvad 
jeg prioriterer højest, basketball eller medicin, 
men jeg føler faktisk aldrig, at jeg har været 
nødt til at træffe det valg endnu. Det ville 

være helt anderledes, hvis jeg følte, at jeg kom 
bagud, men det gør jeg ikke, forklarer han. 

Men for at få hverdagen som elitesports-
udøver og studerende til at hænge sammen 
kræver det både struktur og perioder, hvor det 
kun handler om kampprogrammet og eksa-
menspensummet.   

– Jeg kan ikke lige tage til fredagsbar, jeg 
kan ikke lige hænge ud efter timerne, og jeg 
kan ikke lige spontant gå i biografen en efter-
middag, og det studiesociale er det, jeg savner 
mest, forklarer Mads Nyboe.

Men faktisk mener han, at man bliver en 
bedre studerende af eliteidrætten. 

– Jeg er vant til at være struktureret og ef-
fektiv og gøre tingene på de rigtige tidspunkter. 
Jeg siger ikke, at mine studiekammerater er 

udisciplinerede, men når jeg endelig sætter mig 
ned med bøgerne, så gør jeg det effektivt

Mads Nyboe har overvejet på et tidspunkt at 
tage et sabbatår fra studiet for at koncentrere 
sig fuldstændigt om basketball, men han gør sig 
ingen illusioner om, hvad han skal leve af om 
10 eller 15 år. Basketball er sjovt lige nu, men 
det er ikke noget, man bliver rig af eller kan 
planlægge sit liv efter, som han siger.

– Der er ret stor mangel på læger, men der 
er ikke særlig stor mangel på professionelle 
basketballspillere – især ikke, hvis de er over 
fyrre, smiler han. 

ingen plads til spontanitet

Mads Nyboe
24 år

Basketballspiller hos Bakken Bears

Medicinstuderende på 5. semester

Er lige blevet danmarksmester for 4. gang

Studierne og sporten kan godt hænge sammen – især med flinke og overbærende studiekammerater og en god disciplin. 
Men så er der heller ikke plads til ret meget mere, lyder det samstemmende fra to elitesportsudøvere på AU.

Foto: Lars K
ruse/A

U
-foto

Foto: Lars K
ruse/A

U
-foto

Maria sig Møller 24 år
Bachelorstuderende på HA Danmarksmester på 5 km, 10 km og  halvmaraton Skriver om sin kamp mod uret på  www.mariasig.dk

Landsdækkende kundeservice 7013 0111 · www.louisnielsen.dk

VI HAR DET HELT RIGTIGE TIL DIG, DER 
BARE IKKE KAN FINDE DE FEDE BRILLER
VI ER NEMLIG OGSÅ RIGTIG, RIGTIG GODE TIL DET MED KONTAKTLINSER!



12 NavNe
Foto: Lars K

ruse/A
U
-foto

Foto: Jesper R
ais/A

U
-foto

NavNe

Tre studerende, Jakob Nielsen, Simon Pedersen og Therese Nørgaard 
Christensen, fik et engangskamera i hånden, da ”Danmarks største  
fredagsbar” fandt sted i Universitetsparken.

5500 AU-studerende festede 
med, da ”Danmarks største 
fredagsbar” blev afviklet 
under høj sol og med høj 
musik fredag den 9. maj.

De Studerendes Råd og 
Laug (SRL) stod bag den store 
begivenhed, der bl.a. havde 
kendte navne som Le Freak og 
VETO på spillelisten. CAM-
PUS’ fotografer fangede nogle 
stemningsbilleder.
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Med artikler om politologiske emner har tre
statskundskabsstuderende markeret sig flot på
videnskabeligt niveau i en konkurrence, som
tidsskriftet Politica udskrev for at styrke inte-
ressen for forskning blandt studerende. Alle
kandidat- og tredjeårsstuderende kunne delta-
ge i konkurrencen, og 18 artikler blev sendt
ind.

– Det har været en virkelig lærerig proces,
siger stud.scient.pol. Jesper Roest Pedersen
om forløbet, hvor han har været gennem
samme peer review-proces som “rigtige” for-
skere. Jesper Roest Pedersen er kandidatstu-
derende ved instituttet i Århus, hvor en anden
af vinderne, Morten Bloch Eidner også har sin
daglige gang. Den tredje vinder, Carina Ann
Meyn, studerende ved Syddansk Universitet,
der nu er trådt ind i redaktionen af Politica,
der hidtil har været et rent Århus-tidsskrift, og
iøvrigt grundlagt at studerende.

– Som regel afleverer vi en opgave og får så

et tal stukket ud. Her sendte bedømmerne mig
seks tætskrevne sider med respons og forslag
til forbedringer, og så kunne jeg ellers arbejde
med stoffet på en måde, som ellers først er
mulig, når der skal skrives speciale, fortæller
Jesper Roest Pedersen, der undersøgte er-
hvervslivets påvirkning af danske kommuners
miljøtilsyn af virksomheder – og fandt frem
til, at politikere og embedsmænd ikke tvinges
til at følge erhvervslivets ønsker.

De tre vinderartikler er offentliggjort i årets
første nummer af Politica redigeret af lektor
Asbjørn Skjæveland, som mener, der er tale
om en vigtig konkurrence:

– Nu har det for tredje gang vist sig, at stu-
derendes arbejder kan skrives om til artikler,
der kan måle sig med forskeres publiceringer.

Ud over æren får de tre vindere hver 2000
kr. /hh

Jacob Kjær Eskildsen er udnævnt til
professor på Institut for Marketing og
Statistik på Handelshøjskolen.

Siden 1997 har Jacob Kjær Eskildsen
været involveret i og ansvarlig for en
lang række forskningsprojekter inden for
måling af kunde- og medarbejdertilfreds-
hed, markedsanalyseteknikker samt inte-
greret rapportering. Det er sket bl.a. i til-
knytning til forskningscentret Center for
Corporate Performance, der samarbejder
med erhvervslivet. Fra 1996 til 1997 var
den nyudnævnte professor quality mana-
ger for APV Anhydro AS Membrane Fil-
tration, hvorefter han vendte tilbage til
Handelshøjskolen.

Jacob Kjær Eskildsen har specifikt for-
sket i de økonomiske konsekvenser af til-
fredse kunder og medarbejdere. Han har
desuden undersøgt, hvilke metodiske
krav der bør være opfyldt for at sikre ro-
buste og sammenlignelige målinger af
kunde- og medarbejdertilfredshed over
tid og på tværs af brancher.

Siden 2004 har Jacob Kjær Eskildsen
ledet forskningsprojektet “Dansk Kun-

deIndex”, som er en del af European Per-
formance Satisfaction Index (EPSI Ra-
ting). EPSI er platformen for samarbej-
det mellem det internationale universi-
tetsnetværk, International Foundation
for Customer Focus, European Founda-
tion for Quality Management og Europe-
an Organisation for Quality. 

EPSI Rating modellen, der anvendes
til måling af kundetilfredsheden, er ud-
viklet på initiativ fra EU-kommisionen
og bliver i dag anvendt i femten europæ-
iske lande. 

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele en pris til en yngre, dansk forsker under 40 år, der

har præsteret fremragende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er

en personlig hæderspris på 250.000 kr.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-

versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen må højst fylde 2 A4 sider og skal ledsages af

C.V. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen bedes fremsendt i

Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den

30. juni 2008. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under forudsætning af, at de

opfylder kriterierne. 

Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside: www.lundbeckfonden.dk

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med. Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  39128000.  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  3 0 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens Forskerpris 
for Yngre Forskere 2008

Studenterarbejde 
på forskerniveau

Jesper Rais / AU-foto

professor med
fokus på kunder 

Tre kommende politologer, der allerede har gjort sig bemærket med artikler på højt niveau. Fra venstre 
Morten Bloch Eidner, Carina Ann Meyn og Jesper Roest Pedersen.  
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DOKTORGRADEN
Konferering
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har konfereret
den medicinske doktorgrad til overlæge Kristian
Næser for afhandlingen “Assessment and statistics of
surgically induced astigmatism”. 

Forsvar
SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i jura
forsvarer cand.jur. Claus Korsholm Rohde sin ph.d.-
afhandling Intertemporal kontraktsret – belyst ved
eksempler fra lejeretten. Forsvaret, der har titlen
“Tilknytningsmomentet som skæringstidspunkt i rela-
tion til lov og retspraksis med tilbagevirkende kraft”,
finder sted torsdag den 22. maj 2008 kl. 13.00 i 
Auditorium 455, bygning 1342, Juridisk Institut.

ASB
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i er-
hvervsøkonomi forsvarer MBA Cesário Mateus fredag
den 30. maj 2008 kl. 13.00 sin ph.d.-afhandling med
titlen “Essays in taxation and capital structure”. 
Forsvaret finder sted i Auditorium E2 på Handelshøj-
skolen, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 4, 8210
Århus V. Efter forsvaret er ASB vært ved en reception
i “Cafeen”. Alle er velkomne.

Tildelinger
SUN 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets akademiske
råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Pia Holland Gjørup for afhandlingen “Ob-
structive sleep apnea: blood pressure, endothelin-1,
nitric oxide, and the renal excretion of sodium”.

Cand.psych. Anelia Larsen for afhandlingen “Sense of
coherence and mental health in a working popula-
tion”.

Cand.med. Esben Thyssen Vestergaard for afhand-
lingen “Clinical aspects of ghrelin: Pharmacokinetics
and metabolic effects”.

TEO
Det Teologiske Fakultets akademiske råd har den 5.
maj 2008 tildelt følgende ph.d.-graden:

Cand.theol. Anne Mette Fruelund Andersen er tildelt
ph.d.-graden i teologi for afhandlingen “Ansvarsetik,
videnskab og eksistens – etiske aspekter af genetisk
testning og genetisk rådgivning i forhold til bioetik-
kens rolle i den ‘post-normale’ videnskab”.

Cand.mag. Inge Liengaard er tildelt ph.d.-graden i re-
ligionsvidenskab for afhandlingen “Normalt er islam
jo en fælles ting. Religiøse autoriteter og etablering-
en af et islamisk felt i Danmark”.

ph.d.-graden 

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

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

forskningsstøtte

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

Rupert-Riedl-Prisen i Wien
Den Østriske Ambassade i København informerer om,
at Club of Vienna, der er en international forening,
som promoverer tværvidenskabelig forskning i Wien,
i samarbejde med byen Wien igen i år uddeler Ru-
pert-Riedl-Prisen på 1000 Euro for tværfagligt diplom-
arbejde og afhandlinger.
Frist for indsendelse af materiale er den 1. juni 2008.

stillinger

priser

FONDEN AF 17-12-1981
opslår hermed ledige stillinger til forskning inden for
sygdomsbekæmpelse. Støtten ydes i form af et
ph.d.-stipendium, et seniorstipendium eller et skolar-
stipendium. Stipendierne bevilges for 1 år. Ud over
stipendierne yder fonden også støtte til forskning
inden for sygdomsbekæmpelse, eksempelvis indkøb
af nødvendigt apparatur samt støtte til nødvendig la-
borantassistance. Midler til drift i forbindelse med
forskning kan normalt ikke overstige kr. 50.000.
Ansøgningsfrist den 1. juni 2008.

British Chamber of Commerce in Denmark
For det akademiske år 2008/2009 kan der fra British
Chamber of Commerce in Denmark – British Import
Union uddeles et eller flere legater til et videregåen-
de erhvervsøkonomisk eller erhvervssprogligt studi-
um i Storbritannien på master’s eller ph.d.-niveau. 
Ansøgningsfrist den 23. maj 2008. 

Velkommen til en spændende eftermiddag  
med indlæg og debat om 

Paneldeltagere er 

Torben Jørgensen; Centerchef, Forskningscenter for Forebyggelse 
og Sundhed, Glostrup

Bent Peter Larsen; Kommunaldirektør, Randers Kommune
Lone Dybkjær, Sundhedsordfører, MF, Radikale Venstre 
Lars Dahl Pedersen, Afdelingschef, Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland

Program

13.00 – 14.30     
Oplæg fra de fire paneldeltagere 
14.30 – 15.00 
Kaffepause, networking 
15.00 – 16.00 
Paneldiskussion.  
Ordstyrer Søren Kjærgaard,  
Institutleder ved Institut for Folkesundhed

Gitte Nielsen,  
Institut for Folkesundhed, 
Tlf: 8942 6102,  
email: gn@soci.au.dk

Bemærk: 
begrænset antal pladser

Interventionsforskning i folkesundhed.
Visioner og vilkår herfor i kommuner og regioner

Søauditorium 2, bygning 1253, 
Vennelyst Boulevard 8, Universitetsparken, Aarhus 

Universitet

Temaeftermiddagen markerer afslutningen på  
en seminarrække under GRASPH, der har forløbet 
én gang om måneden siden oktober 2007 

http://www.phdpubhealth.dk/Seminarserier/
intervention_aarhus/.

Tilmelding senest 28. maj
til

2. juni 2008 kl. 13—16 

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele tre talentpriser til forskere under 30 år, som har

præsteret særligt lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er

en personlig hæderspris på 75.000 kr.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-

versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages af

C.V. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen bedes fremsendt i

Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den

30. juni 2008, mærket “Talentpris”. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under

forudsætning af, at de opfylder kriterierne.

Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside: www.lundbeckfonden.dk 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med. Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  39128000.  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  3 0 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens
Talentpriser 2008

undervisnngsassistenter
Institut for Sprog, Litteratur og Kultur (AU)

Klassisk filologi
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås tre
stillinger som undervisningsassistent ved Klassisk Fi-
lologi til besættelse pr. 1. september 2008 i hen-
holdsvis: 
Latinsk sprogkundskab, 2 timer pr. uge i 12 uger. 
Latinsk tekstlæsning, 2 timer pr. uge i 12 uger.
Propædeutik i Græsk i 1 semester af 2, 5 timer pr.
uge i 15 uger. 

Ansøgningsfrist for alle 3 opslag: 3. juni 2008 kl.
12.00.

Sektion for Tysk
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås en
stilling som undervisningsassistent ved Sektion for
Tysk til besættelse pr. 1. september 2008. Der vil
være undervisningsassistenttimer at besætte i føl-
gende discipliner:
“Historie” under bacheloruddannelsen og side-
fagsuddannelsen.
Emne i “litteratur” eller i “kultur og samfund” under
kandidatuddannelsen. 

For begge discipliner gælder, at undervisningen er
2 timer pr. uge i 12 uger.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2008 kl. 12.00.

øvrige opslag
Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af fakulteternes
hjemmesider.

Institut for Sprog, Litteratur og Kultur (AU)
Klassisk filologi
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås en
stilling som ekstern lektor ved Klassisk Filologi til
besættelse pr. 1. september 2008. Der skal undervi-
ses i “Intro til Græsk” i 2 timer pr. uge i 12 uger.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2008 kl. 12.00.
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DOKTORGRADEN
Konferering
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har konfereret
den medicinske doktorgrad til overlæge Kristian
Næser for afhandlingen “Assessment and statistics of
surgically induced astigmatism”. 

Forsvar
SAM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i jura
forsvarer cand.jur. Claus Korsholm Rohde sin ph.d.-
afhandling Intertemporal kontraktsret – belyst ved
eksempler fra lejeretten. Forsvaret, der har titlen
“Tilknytningsmomentet som skæringstidspunkt i rela-
tion til lov og retspraksis med tilbagevirkende kraft”,
finder sted torsdag den 22. maj 2008 kl. 13.00 i 
Auditorium 455, bygning 1342, Juridisk Institut.

ASB
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i er-
hvervsøkonomi forsvarer MBA Cesário Mateus fredag
den 30. maj 2008 kl. 13.00 sin ph.d.-afhandling med
titlen “Essays in taxation and capital structure”. 
Forsvaret finder sted i Auditorium E2 på Handelshøj-
skolen, Aarhus Universitet, Fuglesangs Allé 4, 8210
Århus V. Efter forsvaret er ASB vært ved en reception
i “Cafeen”. Alle er velkomne.

Tildelinger
SUN 
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets akademiske
råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Pia Holland Gjørup for afhandlingen “Ob-
structive sleep apnea: blood pressure, endothelin-1,
nitric oxide, and the renal excretion of sodium”.

Cand.psych. Anelia Larsen for afhandlingen “Sense of
coherence and mental health in a working popula-
tion”.

Cand.med. Esben Thyssen Vestergaard for afhand-
lingen “Clinical aspects of ghrelin: Pharmacokinetics
and metabolic effects”.

TEO
Det Teologiske Fakultets akademiske råd har den 5.
maj 2008 tildelt følgende ph.d.-graden:

Cand.theol. Anne Mette Fruelund Andersen er tildelt
ph.d.-graden i teologi for afhandlingen “Ansvarsetik,
videnskab og eksistens – etiske aspekter af genetisk
testning og genetisk rådgivning i forhold til bioetik-
kens rolle i den ‘post-normale’ videnskab”.

Cand.mag. Inge Liengaard er tildelt ph.d.-graden i re-
ligionsvidenskab for afhandlingen “Normalt er islam
jo en fælles ting. Religiøse autoriteter og etablering-
en af et islamisk felt i Danmark”.

ph.d.-graden 

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

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

forskningsstøtte

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

Rupert-Riedl-Prisen i Wien
Den Østriske Ambassade i København informerer om,
at Club of Vienna, der er en international forening,
som promoverer tværvidenskabelig forskning i Wien,
i samarbejde med byen Wien igen i år uddeler Ru-
pert-Riedl-Prisen på 1000 Euro for tværfagligt diplom-
arbejde og afhandlinger.
Frist for indsendelse af materiale er den 1. juni 2008.

stillinger

priser

FONDEN AF 17-12-1981
opslår hermed ledige stillinger til forskning inden for
sygdomsbekæmpelse. Støtten ydes i form af et
ph.d.-stipendium, et seniorstipendium eller et skolar-
stipendium. Stipendierne bevilges for 1 år. Ud over
stipendierne yder fonden også støtte til forskning
inden for sygdomsbekæmpelse, eksempelvis indkøb
af nødvendigt apparatur samt støtte til nødvendig la-
borantassistance. Midler til drift i forbindelse med
forskning kan normalt ikke overstige kr. 50.000.
Ansøgningsfrist den 1. juni 2008.

British Chamber of Commerce in Denmark
For det akademiske år 2008/2009 kan der fra British
Chamber of Commerce in Denmark – British Import
Union uddeles et eller flere legater til et videregåen-
de erhvervsøkonomisk eller erhvervssprogligt studi-
um i Storbritannien på master’s eller ph.d.-niveau. 
Ansøgningsfrist den 23. maj 2008. 

Velkommen til en spændende eftermiddag  
med indlæg og debat om 

Paneldeltagere er 

Torben Jørgensen; Centerchef, Forskningscenter for Forebyggelse 
og Sundhed, Glostrup

Bent Peter Larsen; Kommunaldirektør, Randers Kommune
Lone Dybkjær, Sundhedsordfører, MF, Radikale Venstre 
Lars Dahl Pedersen, Afdelingschef, Sundhedsplanlægning, Region 
Midtjylland

Program

13.00 – 14.30     
Oplæg fra de fire paneldeltagere 
14.30 – 15.00 
Kaffepause, networking 
15.00 – 16.00 
Paneldiskussion.  
Ordstyrer Søren Kjærgaard,  
Institutleder ved Institut for Folkesundhed

Gitte Nielsen,  
Institut for Folkesundhed, 
Tlf: 8942 6102,  
email: gn@soci.au.dk

Bemærk: 
begrænset antal pladser

Interventionsforskning i folkesundhed.
Visioner og vilkår herfor i kommuner og regioner

Søauditorium 2, bygning 1253, 
Vennelyst Boulevard 8, Universitetsparken, Aarhus 

Universitet

Temaeftermiddagen markerer afslutningen på  
en seminarrække under GRASPH, der har forløbet 
én gang om måneden siden oktober 2007 

http://www.phdpubhealth.dk/Seminarserier/
intervention_aarhus/.

Tilmelding senest 28. maj
til

2. juni 2008 kl. 13—16 

LUNDBECKFONDEN

Lundbeckfonden vil også i 2008 uddele tre talentpriser til forskere under 30 år, som har

præsteret særligt lovende forskning inden for sundheds- eller naturvidenskaberne. Prisen er

en personlig hæderspris på 75.000 kr.

Prisen uddeles på basis af begrundede indstillinger fra ledende forskere ved de danske uni-

versiteter eller højere læreanstalter. Indstillingen må højst fylde 1 A4 side og skal ledsages af

C.V. og publikationsliste vedr. den person, der indstilles. Indstillingen bedes fremsendt i

Word-format til: mail@lundbeckfonden.dk og skal være Lundbeckfonden i hænde senest den

30. juni 2008, mærket “Talentpris”. Tidligere indstillede kandidater kan genindstilles under

forudsætning af, at de opfylder kriterierne.

Yderligere oplysninger kan findes på fondens hjemmeside: www.lundbeckfonden.dk 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til forskningschef, dr. med. Erik Juhl.

LUNDBECKFONDEN, Vestagervej  17,  2900 Hellerup.  Tlf .  39128000.  www.lundbeckfonden.dk

INDKALDELSE AF FORSLAG TIL  KANDIDATER TIL

L u n d b e c k f o n d e n  e r  e n  e r h v e r v s d r i v e n d e  f o n d  m e d  v æ s e n t l i g e  a k t i e p o s t e r  i  H .  L u n d b e c k  A / S
o g  A L K - A b e l l ó  A / S .  F o n d e n  u d d e l e r  å r l i g t  c a .  3 0 0  m i o .  k r .  t i l  v i d e n s k a b e l i g e  f o r m å l  i n d e n f o r
s u n d h e d s -  o g  n a t u r v i d e n s k a b e r n e .

Lundbeckfondens
Talentpriser 2008

undervisnngsassistenter
Institut for Sprog, Litteratur og Kultur (AU)

Klassisk filologi
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås tre
stillinger som undervisningsassistent ved Klassisk Fi-
lologi til besættelse pr. 1. september 2008 i hen-
holdsvis: 
Latinsk sprogkundskab, 2 timer pr. uge i 12 uger. 
Latinsk tekstlæsning, 2 timer pr. uge i 12 uger.
Propædeutik i Græsk i 1 semester af 2, 5 timer pr.
uge i 15 uger. 

Ansøgningsfrist for alle 3 opslag: 3. juni 2008 kl.
12.00.

Sektion for Tysk
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås en
stilling som undervisningsassistent ved Sektion for
Tysk til besættelse pr. 1. september 2008. Der vil
være undervisningsassistenttimer at besætte i føl-
gende discipliner:
“Historie” under bacheloruddannelsen og side-
fagsuddannelsen.
Emne i “litteratur” eller i “kultur og samfund” under
kandidatuddannelsen. 

For begge discipliner gælder, at undervisningen er
2 timer pr. uge i 12 uger.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2008 kl. 12.00.

øvrige opslag
Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af fakulteternes
hjemmesider.

Institut for Sprog, Litteratur og Kultur (AU)
Klassisk filologi
Under forudsætning af fornøden bevilling opslås en
stilling som ekstern lektor ved Klassisk Filologi til
besættelse pr. 1. september 2008. Der skal undervi-
ses i “Intro til Græsk” i 2 timer pr. uge i 12 uger.

Ansøgningsfrist: 3. juni 2008 kl. 12.00.

leth om 
kedsomhed
Forfatteren, filmmanden, og blandt meget
andet måske også forføreren Jørgen Leth
lægger i begyndelsen af juni turen omkring
fødebyen og dens universitet for at tale om
det negative og kreative. 

Det sker i dialog med lektor Birgitte Ras-
mussen Hornbek fra Nordisk Institut, som
har fået forfatteren til byen til en dialog om
melankoli og kedsomhed med afsæt i bl.a.
Leths Det uperfekte menneske.

Melankolien er siden renæssancen blevet
ophøjet og forbundet med kunst. I mod-
sætning hertil er kedsomheden blevet ned-
gjort indtil dette århundrede, hvor kedsom-
hedens særlige sensibilitet og dens mulige
forbindelse til det kreative er blevet gen-
stand for stor interesse. 
Arrangementet afholdes i regi af netvær-

ket Emotioner, Viden og Kultur under fo-
kusområdet Videnssamfundet ved Det Hu-
manistiske Fakultet. 

Alle interesserede kan melde sig til dialo-
gen, men skal tilmelde sig senest den 2.
juni på semtina@hum.au.dk 

4. juni kl. 15-18 
nobelsalen, nobelparken
bygning 1453

i det kælne hjørne 
At lækre stege og sild kan være andet end kuli-
narisk oplevelser, ved vi godt. De to kæleord tri-
ves vist (endnu?) i bedste velgående. Også andre
steder i verden griber til dyreriget, når kælne be-
tegnelser tages i brug. Men hvor bruger man
bruger rejer, lopper, mariehøns og and som kæ-
lenavn? Og hvor er det lige, man bliver smigret
over at være en mango? 

Det kan man blive klogere på på en lille ud-
stilling i Sprogmuseets regi. Her har museologi-
studerende Astrid Marie Renkwitz Madsen valgt
en utraditionel facon for med ord og billeder at
sætte fokus på sproglig diversitet. Udstillingen
står ved indgangen til Stakladens kantine og kan
ses frem til 5. juni. 

du er mit kål
stakladen
indtil 5. juni

DM’s forskningspriser 2008
I 2008 uddeler DM to forsknings-
priser inden for:

Naturvidenskab
Grænseoverskridende forskning

Hver forskningspris er på 50.000 
kroner. Fristen for indsendelse af 
indstillinger er 1. oktober 2008. 

Offentliggørelse og uddeling af 
priserne vil fi nde sted 11. november 
2008 i DM. 

Bedømmelsesudvalget består af:
 Professor Jeppe Dyre 
 RUC (formand)
 Lektor Johannes Andersen 
 Aalborg Universitet
 Professor Peter Harder 
 Københavns Universitet
 Direktionskonsulent

Susanne Ørum Foss
 Danmarks Forvaltningshøjskole
 Kvalitetsingeniør Nanna Bruun
 NNE Pharmaplan A/S
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Mere information om DM’s forskningspriser kan fi ndes på 
www.dm.dk/forskningspriser

·

·

·

·

·

·
·

dm.dk

Tirsdag 20.
kl. 20. fuldmåneaften
“Månens gang i tidens løb”. Om månebevægelser under
planetariets stjernehimmel. Også forestilling kl. 21.30. 
60 kr. Planetariet, Steno Museet, C.F. Møllers Allé.

Onsdag 21.
kl. 11.15. kommunikation i vikingetiden
Tværfagligt vikingesymposium om bl.a. krig, køn og
kommunikation og kommunikation og netværk i vikinge-
tidens Skandinavien. Aud. 5, Moesgård. 
Arr.: Center for Vikingetids- og Middelalderstudier.

Torsdag 22.
kl. 14.15. action speax 
Hiphopkultur som musikalsk praksis. Postdoc Mads
Krogh, Afd. for Musikvidenskab, om fokusering på 
musikalsk praksis som bidrag til at sammentænke 
kulturelle udtryk og musikalske værens- eller fremstil-
lingsformer. Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen, 
Langelandsgade. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og
Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

Fredag 23.
kl. 9-16.30. feeling and form
Conference on philosophical reflections on emotions and
their importance for a grasp on the world. Nobelsalen,
Building 1453. Further information: www.emotion.au.dk. 
Arr.: Netværket for “Emotioner, Viden og Kultur”.

Mandag 26.
kl. 10-16. sound and experience 
Conference on audio culture and acoustomology. Room
124, building 1584. Langelandsgade. Org: Research
Group of Acoustomology, Institute of Aesthetic Studies.

Torsdag 29.
kl. 14.15. distinguished speaker seminar
Professor Tim Bollerslev, Duke University, forelæser i 
instituttets tilbagevendende arrangement med de bedste
og mest anerkendte forskere inden for økonomi. De
forelæser med udgangspunkt i mødet mellem forskning
og praksis. Lok. 011, bygn. 1324. 
Arr.: Institut for Økonomi.

Værkstedsdage for
AU’s nyhedsbreve

11.-12. august 2008 
på Sandbjerg

Se www.asb.dk/
inline/news/calendar.aspx

Vil du prøve 
en højskole?

Europahøjskolen inviterer 
Århus-studenter til 
debatdage 5.-8. juni 

– med udsigt til 50 procents rabat 
på længere ophold

Se www.europahøjskolen.dk

sommerkurser i skriftlig og mundtlig formidling
Tilmeldingsfrist 14. juli 2008. 

Kurserne afholdes i juli og august. 
Se Center for Undervisningsudviklings hjemmeside: 

www.cfu.au.dk

Jacob Langvad

stjerne-
himlen

vikinger

æstetik

følelser
& filosofi

lydbilleder

økonomi



Redigeret af Hans Plauborg

Forskere sviner med co2
Informationschef ved Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus 
Universitet Jens Chr. Pedersen har gjort Bagsiden opmærksom 
på en uhyggelig historie fra Canada. Her har professor i bio-
kemi Hervé Philippe fra Université de Montréal nemlig gjort den 
opdagelse, at han er et værre miljøsvin. Ikke som privatperson, 
men som forsker.

Hervé Philippe har regnet sig frem til, at hans forskning 
alene producerer 44 ton CO2 om året. Til sammenligning lukker 
en almindelig amerikaner med et par store firehjulstrækkere i 
garagen i gennemsnit ”kun” 20 ton CO2 ud i atmosfæren om 
året. 

– Da jeg lavede mit ph.d.-projekt om dna-sekventering, var 
det i håb om at fremme vores viden om biodiversitet. Jeg havde 
aldrig troet, at min forskning i sig selv kunne have en så ne-
gativ indflydelse på biodiversiteten, sagde Philippe for nylig i 
forbindelse med et biologisymposium.

De to store syndere er computerne og airconditionanlægget i 
laboratoriet. Computerne producerer ifølge Philippes beregnin-
ger 19 ton CO2 om året, mens airconditionanlægget står for 10 
ton. Resten udgøres primært af hans egne rejseaktiviteter. 

Hervé Philippe tror ikke, der findes én magisk løsning på 
forskernes CO2-problem, men han foreslår bl.a., at der holdes 
færre internationale konferencer og flere videokonferencer. 
Desuden mener han, at man bør undgå forskning i velunder-
søgte emner, at man bør reducere mængden af publikationer 
og i det hele taget evaluere CO2-produktionen i forbindelse 
med alle forskningsprojekter.

Det seneste grønne regnskab fra Danmarks Miljøundersøgel-
ser viser i øvrigt, at medarbejderne her kan pudse glorien. Den 
gennemsnitlige DMU’er sparede således 850 kilo CO2 i 2007 i 
forhold til året før.

Franskmænd skal turde prutte mere
Den franske læge og professor Frédéric Saldmann opfordrer i en 
ny bog Le Grand Ménage (hvilket nærmest betyder ”Den store 
forårsrengøring”) sine landsmænd til at prutte og bøvse mere – 
for deres egne sundheds skyld. Ifølge Saldmann vil begge dele 
reducere risikoen for at få kræft og bestemte typer brok.

– Vi producerer ca. to liter gas hver dag, og det er en helt 
naturlig proces at slippe af med den. Gør man det ikke, kan det 
skade mave- og tarmsystemet, siger Frédéric Saldmann.

Han understreger gang på gang i sin bog, at hvis man holder 
på tarmluften, fører det til mere halsbrand og flere sure opstød, 
hvilket igen fører til forhøjet risiko for kræft i spiserøret – en 
sygdom, som i øvrigt vokser kraftigt i Frankrig.

Saldmann opfordrer også til, at man dropper deodoranten, 
for som han skriver: ”At blokere for sveden stopper ikke kun 
udskilningen af giftstoffer, men også for ’beskeder’, der kan 
være særdeles attraktive for det modsatte køn.”

Saldmann har desværre ikke i bogen overvejelser om de 
økonomiske konsekvenser for turistindustrien, hvis alle fransk-
mænd skulle begynde at følge hans råd.

Denne mand opfordrer os 
til at lukke mere luft ud – 
for vores helbreds skyld.

læs mindre  
og bliv et gladere menneske

stUDieteKNiK

Sloganet ”Bedre resultater med kortere 
studietid” vækker gehør i en tid, hvor stu-
derende både skal forberede karriere og få 
børn, mens de tager en kandidatgrad. Det 
stammer fra det norske ”Hatlem Studiekon-
sult”, som er drevet af Ragnar Hatlem. Hans 
populære lille sag Lær mere – læs mindre. 
Håndbog i effektiv studieteknik udkom 
første gang i 1991, og her i foråret er anden 
udgave udkommet på Akademisk Forlag.

På det nye Center for Studerendes Selv-
realisering (CSS) anbefaler man nu alle 
universitetets undervisere til at gennemgå 
bogen på første studieår og opfordre de 
studerende til at operationalisere indhol-
det. Bogen giver redskaber til notatteknik, 
hurtigere læsehastighed, bedre indlæring 
og opgaveskrivning, og formålet med den 
er, at de studerende skal få mere fritid og 
livsglæde ved at effektivisere studierne. 

Den er stærkt overvurderet
Lykke Brønd fra CSS fremhæver, at hvis 
universitetet skal holde fast i de studeren-
de, skal de mærke, at man godt kan have 
tid til både studiejob, familie og fritidsinte-
resser ved siden af et studium. 

– Jeg synes, Ragnar Hatlems bog er ud-
tryk for en stor indsigt i tidsånden. Det er 

en fejl at tro, at 
nutidens unge 
alene finder 
tilfredsstillelse 
i at studere. Og 
det er forfatte-
ren bevidst om, 
når han skriver: 
”Med gode ind-
læringsmetoder 
og en effektiv 
brug af tiden kan 
drømme blive 
til virkelighed. 
En hurtig tileg-
nelse af viden 
giver mere tid til 
fritidsinteresser, 
rejser og kærlig-
hed,” siger Lykke 
Brønd fra CSS.

En gruppe af lektorer har imidlertid 
ytret stor skepsis. De mener, at nutidens 
universitetsstuderende i forvejen læser alt 
for lidt, og de afviser helt at bruge under-
visningstid på at gennemgå en bog om stu-
dieteknik. CAMPUS har talt med to af dem.

– Ragnar Hatlems bog er stærkt over-
vurderet, og jeg vil ikke engang anbefale 
de studerende at læse den. Den tilbyder et 
helhedsperspektiv på studiesituationen, 
men det hele drejer sig blot om, at den stu-
derende ikke skal spilde tiden. Hvis man 
vil lære mere, skal man læse mere. Man 
skal læse meget, og man skal vidt omkring. 
Nogle gange går man på en blind vej, men 
hvis man ikke lader sig inspirere, opnår 
man heller ikke glæden ved at læse, mener 
Anita Oehlenschläger, som er lektor på In-
stitut for Finlitteratur.

 
Helstøbte, glade mennesker
Anita Oehlenschlägers kollega, Ebbe 
Skammelsen fra Institut for Oldnordisk, er 
mere skrap i mælet. Han lægger ikke skjul 
på, at han savner ”det gamle universitet”, 
hvor studenterskaren bestod af videbegær-
lige enere og ikke ”revl og krat”. 

– Dengang jeg studerede, var studiet 
både vores arbejde og vores fritidsinteres-
se. Ham her Ragnar Klaphats bog behand-

ler studiet som noget, der skal afgrænses 
og effektiviseres for at få frigivet tid til 
”drømme” og ”rejser” og sådan noget. Det 
kan jeg slet ikke stå inde for. Universite-
tet i dag er allerede dybt præget af, at de 
studerende er uakademiske, siger Ebbe 
Skammelsen. 

Lykke Brønd fra CSS stiller sig helt ufor-
stående over for kritikken. Noget af det, 
Hatlems bog kan lære de studerende, er, 
at de skal forsøge at danne billeder af det, 
de skal lære. Samtidig skal de gøre det til 
en vane at repetere det, de har lært, og på 
den måde skal de ikke igennem pensum 
igen og igen, før de melder sig til eksamen. 
Ifølge Lykke Brønd fra CSS får de stude-
rende på den måde mere fritid og samtidig 
mere selvtillid, fordi de tror på, at de kan 
stoffet. Og det resulterer i mere livsglæde. 
Lykke Brønd fremhæver, at Ragnar Hatlem 
selv har erfaringer med at bruge effektive 
studieteknikker. Det fremgår af hans hjem-
meside, hvor han selv fortæller: ”Da jeg tok 
juridikum, gjennomførte jeg hele studiet 
på tre år ved siden af fullt arbeid og hus-
bygging. Det hadde ikke vært mulig hvis 
jeg ikke hele tiden arbeidet med å konkre-
tisere de juridiske problemstillingene.”

– Hvis de studieteknikker, Ragnar Hat-
lem har skabt, slår igennem herhjemme, 
kan vi få de små ungdomsårgange i arbejde 
langt hurtigere end hidtil troet og samti-
dig få helstøbte mennesker med høj livs-
kvalitet ud på arbejdsmarkedet. Jeg kan 
simpelthen ikke forstå, hvorfor lektorer af 
”den gamle skole” ikke kan se fremtidsper-
spektiverne i dette og erkende, at tidsån-
den har skiftet, siger Lykke Brønd fra CSS.

Camilla Nissen Toftdal /cnt@adm.au.dk

Personer, centre og institutter i artiklen er 
fiktive. Enhver overensstemmelse med virkelig-
heden er næsten en tilfældighed. Men Ragnar 
Hatlems bog eksisterer skam:

Lær mere – læs mindre
Ragnar Hatlem
192 sider, 99 kr.
Akademisk Forlag

Lær mere – læs mindre lyder den 
besnærende titel på en bog, som 
Bagsideredaktionen har fået tilsendt 
hele fire eksemplarer af. Den lover, 
at man kan blive både klogere og 
meget gladere ved at læse mindre. 
Men hvad siger eksperterne?


