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Pandemier som svine-
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ler en ny følelse af 
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os, mener 
idehisto-
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Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

I år var ventelisten på et kollegium 
op til studiestart hverken længere 
eller kortere end årene før. 

Men det kan snart ændre sig.  
For siden 2005 har kollegiebygge-
riet nemlig slet ikke fulgt med væk-
sten af unge i kommunen. Mens der 
i 2004 var en ungdomsbolig eller 
et kollegieværelse til hver fjerde 
århusianer mellem 18 og 24 år, er 
der i de sidste fire år kun blevet sat 
kommunale kroner af til nybyggeri 
til hver niende nytilflytter i samme 
aldersgruppe. Det viser beregnin-
ger, som Campus har foretaget.

Mange flere århusianere
De sidste år har budt på en meget 

stor tilvækst af uddannelsessøgende 
århusianere, og det er en vigtig 
grund til, at den byggekvote, som 
Århus Byråd har vedtaget, slet ikke 
kan følge med antallet af unge. Da 
kollegiebyggeriet sidst var på byrå-
dets dagsorden i december sidste 
år, regnede man bl.a. med, at antal-
let af unge århusianere mellem 18 
og 24 – det er dem, som kommunen 
selv betragter som den primære 
kollegiemålgruppe – ville stige med 
cirka 4300 personer fra 2007 til 
2012. Men i juli 2009 var præcis så 
mange unge faktisk allerede kom-
met til Århus.  

Det får dog ikke Kristian Würtz, 
som er Socialdemokraternes poli-
tiske ordfører i Århus Byråd, til at 
ville ændre byggekvoten – endnu.

– Vi vil gerne følge udviklingen 

lidt længere end bare et par år. Men 
hvis antallet af unge permanent bli-
ver ved med at stige hurtigere end 
den kvote, vi har fastlagt, er det da 
helt klart noget, vi skal kigge på i 
byrådet, siger han. 

For dyrt at bygge
Samtidig med at byrådets kvote 
altså ikke følger med antallet af 
unge, er ikke et eneste af de kollegie-
byggerier, som siden 2007 har fået 
støtte, rent faktisk blevet sat i gang. 

– Folketinget har fastsat en 
grænse for, hvor meget et kollegium 
må koste pr. kvadratmeter. Og fordi 
der har været højkonjunktur, og 
håndværkere har været dyrere, har 
vi simpelt hen ikke kunnet bygge 
inden for den ramme i Århus, siger 
Kristian Würtz.

Nyt bliver sat i gang
Den politiske ordfører forklarer, at 
den nylige afmatning i byggebran-
chen sammen med ekstra lempelige 
finansieringsregler fra regeringen 
betyder, at Århus Kommune i år 
2010 ekstraordinært vil sætte fuld 
gang i kollegiebyggeriet – med både 
nye og gamle projekter.

– Vi leder hele tiden efter nye, 
gode grunde til kollegiebyggeri, 
fordi det er væsentligt for Århus 
som uddannelsesby at kunne tilby-
de de studerende tag over hovedet. 
Derfor er det også vigtigt, at vi nu 
får sat kollegiebyggeri i gang, hvis 
vi i et par år er kommet bagefter på 
området, siger han.   

Et af de kollegier, som er endt i 
mølposen, er det internationale 
kollegium på Trøjborg. Læs mere 
om især internationale studerendes 
boligsituation på side 6-7.

Århus bygger for få kollegier

NATO's generalsekretær 
var på kort AU-visit for 
at modtage prisen som 
årets æresalumne 
ÅRsFest side 10 & 12 

Motion x Ceres²
En øl smager nu altid bedst, 
når man vinder. Reportage fra 
Idrætsdagens fodboldturnering.  
                             side 11

Hård rektor-kritik 
af sander 
En tydeligt overrasket viden-
skabsminister måtte tage mod 
drøje verbale hug, da rektor 
Lauritz B. Holm-Nielsen holdt 
sin årsfesttale. side 5

svær studiestart
Mange studerende har svært 
ved at finde deres akademiske 
fodfæste. Problemet bliver stør-
re i takt med, at de studerende 
bliver yngre. side 13

Vind billetter til 
AGF-kampe
BAGsideN

De sidste fire år har Århus Byråd kun sat penge af til et nyt 
værelse til hver niende unge tilflytter – og ikke et eneste 
kollegiebyggeri er rent faktisk blevet påbegyndt siden 2007.
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 Det var velforberedte eksperter, 
der besøgte Aarhus Universitet 

i forbindelse med den internationale 
evaluering af universiteterne. De 
havde grundigt nærlæst universite-
tets evalueringsrapport og var natur-
ligt nok meget optaget af de store fu-
sioner, som har fyldt og stadig fylder 
meget i dagligdagen på Aarhus Uni-
versitet. Men evalueringspanelet kom 
på mødet med ledelsen godt rundt 
om alle temaerne i evalueringsrap-
porten, og mødet var en kærkommen 
og naturlig anledning til også at ud-
dybe ledelsens syn på universiteter-
nes manglende frihedsgrader.

Det er et tema, som er helt afgø-
rende for universitetets udvikling. 
Som jeg flere gange har understreget 
– også på denne plads – så er der 
behov for flere frihedsgrader, hvis vi 
skal have det fulde udbytte af uni-
versitetsloven fra 2003. 

Gennemarbejdede rapporter
Det er da også et tema, som er blevet 
grundigt behandlet i løbet af det 
seneste år, ikke blot i evaluerings-
rapporten, men også i andre sam-
menhænge. Jeg har selv deltaget i 
et af videnskabsministeren nedsat 
udvalg, som har set nærmere på, om 
universiteternes frihedsgrader er be-
hæftet med snærende og unødven-
dige bånd. I det hele taget er der vel 
sjældent blevet udarbejdet så mange 
rapporter og analyser, der på for-

skellig vis berører spørgsmålet om 
universiteternes frihedsgrader. Hvad 
enten vi taler om universiteternes 
egenkapital, likviditet, finansiering, 
organisering eller styrings- og regu-
leringsvilkår, foreligger der nu gen-
nemarbejdede rapporter, som sam-
men med evalueringsrapporterne 
udgør et godt beslutningsgrundlag.

Derfor ser vi frem til, at det om-
fattende analysearbejde følges op af 
handling, når evalueringspanelets 
arbejde er afsluttet. 

tillid til universiteterne
Der er nok at tage fat på. Og proble-
met er såmænd ikke den nuværende 
universitetslov, der i store træk er en 
udmærket lov – når blot vi får lov 
til at udfolde os inden for de ganske 
vide rammer, som loven sætter. Men 
det er her, at vi oplever, at de vide 
rammer bliver erstattet af snærende 
bånd. For loven indeholder en række 
ministerbemyndigelser, som udmøn-
tes i en lang række bekendtgørelser 
og anden regulering. Her ser vi 
gerne, at den danske tradition for 
decentralisering og gensidig tillid 
kommer stærkere til udtryk.

Friheden går hånd i hånd med for-
pligtelser og ansvar, den lever ikke 
sit eget isolerede liv og skal forvaltes 
med fornuft og omtanke. Det ansvar 
påtager vi os gerne. Vi synes i al be-
skedenhed, at universitetets resulta-
ter gør os fortjente til denne tillid.

Fra analyse  
til handling
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AU-forskning i verdensklasse
Gennemslagskraften af de videnskabelige ar-
tikler, der har forfattere fra Aarhus Universitet, er 
meget høj. Universitetet publicerer meget, og 
publikationerne citeres markant mere end ver-
densgennemsnittet. Det viser en analyse fra det 
anerkendte bibliometri-center CWTS, Leiden, 
Holland. Bedømt på både forskningens volu-
men og citationshyppigheden placerer Aarhus 
Universitet sig som nummer 90 blandt de 400 
mest forskningstunge universiteter i verden. 

task Force for ligestilling
Alle talenter skal i spil. Det er hovedtanken bag en 
ny Task Force for ligestilling, som skal hjælpe hoved-
områderne ved Aarhus Universitet med at udarbejde 
ligestillingshandlingsplaner. 

– Vi har som samfund ikke råd til at negligere 
den talentmasse, som kvindelige forskere udgør. 
Blandt andet derfor er det yderst vigtigt at få flere 
kvinder ansat i forskningsstillinger, siger Flemming 
Besenbacher, der er medlem af Task Forcen.  
Se www.medarbejdere.au.dk/info/ligestilling

dMU afskediger seks  
medarbejdere
En mærkbar nedgang i omfanget af rådgivnings-
opgaver betyder nu, at Danmarks Miljøundersø-
gelser må afskedige seks medarbejdere fordelt 
på afdelingerne i Silkeborg og Kalø. Forud for 
varsling af afskedigelserne har DMU undersøgt 
mulighederne for at genplacere medarbejderne 
inden for institutionen, desværre uden held. DMU 
vil nu støtte de seks berørte medarbejdere i pro-
cessen med at komme videre og finde et nyt job. 
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Statsbiblioteket har i løbet af som-
meren istandsat et af de store 
bogdepoter, som normalt ligger 
gravet sikkert ned under parke-
ringspladsen og det grønne om-
råde foran biblioteket.  Den store 

istandsættelse er blevet nødven-
dig, fordi regnvandet pludselig 
begyndte at dryppe ned igennem 
betontaget, der ellers normalt hol-
der bogkældrene frie for fugt. 
Hvorfor det begyndte at dryppe 

er ikke endeligt afklaret, men for-
modningen er, at jorden omkring 
kælderen har rykket sig, hvilket 
har skabt revner i betonen. 

 ” Mange midtjyske virksomheder er gået i arv fra far til søn  
og ligger inden for industrien. Det kan skræmme kvinderne væk.
Lektor Christian Waldstrøm, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet om de få kvindelige  
ledere på den jyske hede i lederne.dk

 ” Muslimerne har opdaget, at de skal 
være samlede, hvis de vil opnå noget.
Lektor Lene Kühle, Afdeling for Religionsvidenskab  
om stormoske-planerne i Jyllands-Posten

Vanddryp i arkivet
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Humaniora bag ny teknologi 
Forskere på  Center for Avanceret Visualisering og Interaktion 
(CAVI) står bag en opfindelse, der gør, at vinduer kan skifte fra 
gennemsigtig tilstand til interaktive storskærme med tv, inter-
net eller reklamer. Opfindelsen er kommercialiseret med hjælp 
fra AU Technology Transfer Office (AU TTO) og Phi Invention 
og videreudvikles i opstartsvirksomheden iBlinds. Teknologien 
kan nu opleves i venteværelse på Odense Banegård. 

– For CAVI er det naturligvis en stor tilfredsstillelse, at der af 
vores forskning på Aarhus Universitet også er et kommercielt 
spin-off, siger professor og centerleder Kim Halskov.

studiemesse 
Hvad har Radikal Ungdom til fælles med Aarhus 
Symfoniorkester, Magisterforeningen og Apoteket på 
Trøjborg? De havde alle en stand på Studenterrådets 
Studiestartsmesse, der fyldte Aulaen den 7.-9. sep-
tember 2009. Her havde de studerende rig mulighed 
for at blive introduceret til studielivet i Århus, mens de 
hamstrede slik og kuglepenne fra de mange stande. 

– De mest populære stande er nok dem, der udlod-
der præmier, fortæller styrelsesmedlem i Studenter-
rådet Maja Viola Buskbjerg.
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Af Helge Hollesen

hho@adm.au.dk

Omsorg for kolleger og samarbejds-
evner kan nu blive vejen til at få 
flere penge ind på lønkontoen for en 
gruppe ansatte på Handelshøjskolen 
(ASB). Her vil ledelsen fremover 
belønne mere bløde værdier på linje 
med de særlige faglige kvalifikatio-
ner og ansvarsområder, der i dag 
kan udløse løntillæg.

Det fremgår af en ny lokalaftale, 
som det akademiske personale i 
Handelshøjskolens administration 
har indgået med ledelsen. Flere 
grupper af ansatte vil senere blive 
omfattet af aftalen, oplyser Trine 
Juhl Sørensen fra ASB’s HR-afdeling.

Ønsker klar begrundelse
Den kontante anerkendelse af bløde 

værdier skal sikre, at der bliver fulgt 
op på de retningslinjer for god op-
førsel, som ASB’s ledelse og ansatte 
har nedfældet i den såkaldte Code of 
Conduct. Tillidsmand Steen Weisner 
tror, det er muligt at sætte en pris på 
den opførsel.

– Før vi giver tillæg på Code of 
Conduct, vil vi have præcise beskri-
velser for, hvornår folk lever op til 
den. Vi har i jo forvejen fokus på, at 

begrundelserne for tillæg skal være 
meget gennemskuelige, siger han.

– Er det her ikke bare et nyt fed-
terøvstillæg?

– Jo, det kan man sige. Og i det 
hele taget kan man jo sige, at det er 
lidt udansk at have retningslinjer 
for ansattes opførsel. Men jeg synes, 
det er fint, hvis dette tillæg får be-
tydning.

– Tror du, tillægget vil give et 
bedre samarbejde?

– Nej, vi har jo i forvejen et godt 
samarbejde, men det er et løft til 
dem, der gør noget ekstra for ar-
bejdspladsen, siger Steen Weisner.

Anerkendende miljø
Som eksempler på bløde kompe-
tencer nævner lokalaftalen en med-
arbejders relationer til kolleger og 
eksterne samarbejdspartnere samt 

initiativ og selvstændighed. Aftalen 
fastslår også, at ASB ønsker at aner-
kende adfærd, der medvirker til at 
skabe et arbejdsmiljø, som frigør 
overskud og energi til at udføre og fo-
kusere på de daglige arbejdsopgaver. 

Desuden bliver der i Code of Con-
duct lagt vægt på, at ”alle bidrager 
til udviklingen af et anerkendende 
miljø, hvor trivsel og arbejdsglæde 
sættes i højsædet. Det kræver, at 
medarbejderne møder hinanden 
med en grundtone af venlighed og 
åbenhed baseret på gensidig respekt 
for hinandens synspunkter, kultu-
relle forskellighed, faglighed, tid og 
personlige integritet”.

Bedømmer sociale værdier
Aase Pedersen, der er fællestillidsre-
præsentant for det teknisk-admini-
strative personale på Aarhus Univer-
sitet, synes, det er interessant, at de 
bløde værdier nu får en selvstændig 
vægt, når der skal uddeles løntillæg.

– Det er noget, der skal med i den 
fælles lønpolitik for hele Aarhus 

Universitet, vi snart skal i gang med 
at udarbejde, siger Aase Pedersen. 
Hun peger på, at lokalaftalen mellem 
Aarhus Universitet og HK allerede 
giver mulighed for, at sociale værdier 
kan udløse tillæg. Endnu har der dog 
ikke været eksempler på, at en ansat 
har fået et tillæg udelukkende på 
grund af sin ”sociale værdi”. 

– Men når der bliver uddelt kvali-
fikationstillæg, indgår det i bedøm-
melsen, om en medarbejder også har 
samarbejdsevner, er fleksibel, stabil 
osv. Jeg synes, det er godt, at det også 
tæller med, hvordan man er som 
menneske, siger Aase Pedersen.  

gode kolleger kan få mere i løn

HoVedpUNKteR

 � Lønaftalen er en udmøntning 
af ASB’s Code of Conduct

 � Fællestillidsrepræsentant Aase 
Pedersen på AU vil have de 
bløde værdier med i en fælles 
lønpolitik for hele universitetet.

En ny aftale på Handelshøjskolen belønner ansatte, der er gode  
til at samarbejde. God ide, mener tillidsmand på ASB.  ” Det er godt, at 

det også tæller med, 
hvordan man er som 
menneske.
Aase Pedersen,  
fællestillidsrepræsetant

Af Louise debois og Astrid Hellerup Madsen 

ldn@adm.au.dk / ahm@adm.au.dk

For få uger siden trådte mere end 
6000 nye bachelorstuderende for 
første gang ind i de auditorier og un-
dervisningslokaler, der danner ram-
men om de næste mange år af deres 
liv. Ud over festerne, fredagsbarerne 
og foreningsarrangementerne kan 
de også se frem til at skulle tilbringe 
en stor del af tiden på læsesalen, til 
forelæsninger og i læsegrupper. Og 
det kan nemt føre til frustrationer og 
kronisk dårlig samvittighed. 

– Behovet for mere og bedre in-
troduktion til studieteknik er stort, 
og der er ikke hjælp nok at hente fra 

universitetet og de enkelte institut-
ter, mener formand for Studenter-
rådet Svend Dyrholm. 

– Universitetet skal give folk en 
hel uddannelse, og kendskab til stu-
dieteknik er simpelthen nødvendigt 
for at komme godt i gang med og 
igennem en universitetsuddannelse, 
siger han. 

sagen i egen hånd
At behovet for studieteknik blandt 
de studerende er stort, kan stats-
kundskabsstuderende Theo Chri-
stensen bekræfte. Sammen med 
Thomas Phillipsen, der læser psy-
kologi, har han startet konsulent-
virksomheden Synergic, der bl.a. 

udbyder kurser i studieteknik. De to 
kandidatstuderende afholdt i foråret 
et firetimers skrivekursus for 25 
statskundskabsstuderende.

– Tilbagemeldingerne var virkelig 
positive. Selvom mange af delta-
gerne havde læst et par år på univer-
sitetet, 
hjalp det 
dem i de 
efterføl-
gende ek-
samens-
opgaver. 
Og hvis 
folk, der har læst på universitetet 
i flere år, kan lære noget essentielt 
nyt om studieteknik på fire timer, 

må der virkelig være et stort poten-
tiale hos de helt nye studerende. 

Derfor udbyder Synergic nu også 
heldagskurser i studieteknik til ny-
startede studerende, og til oktober 
regner man med at kunne fylde fire 
hold á 20 studerende – alene fra 
Statskundskab.

Burde være 
universitetets ansvar
– Idéen til kurserne kommer fra 
vores egne erfaringer. Det første 
lange stykke tid på universitetet var 

præget af 
stor frustra-
tion, fordi 
vi oplevede, 
at vi ikke 
fik nok ud 
af de timer, 
vi læste, og 

det var svært at sortere i stoffet. Det 
vil vi gerne hjælpe andre til at blive 
bedre og hurtigere til, fortæller Theo 

Christensen og Thomas Phillipsen.
De henvendte sig i foråret til for-

skellige foreninger og institutter på 
universitetet for at høre, om de var 
interesserede i et samarbejde om-
kring kurserne. Svaret var nej:

– Holdningen på universitetet er 
lidt den, at man ikke skal komme 
og ændre noget – at det, vi plejer at 
gøre, er godt nok, men det er ærger-
ligt, både for universitetet og de stu-
derende, siger Theo Christensen.

Svend Dyrholm mener, at Synergics 
kurser er et godt og nødvendigt initia-
tiv. Men han påpeger samtidig, at det 
er problematisk, at de studerende er 
nødt til at bruge penge på det. 

–Uddannelse i Danmark er gratis. 
Derfor kan det ikke være rigtigt, at 
de studerende selv skal dække øko-
nomisk der, hvor uddannelserne er 
utilstrækkelige, siger han.   

Læs mere på side 13

Stort behov for kurser i studieteknik
En nystartet konsulentvirksomhed tilbyder betalingskurser i 
studieteknik, og de studerende strømmer til. Der er for lidt hjælp 
at hente på universitetet, mener Studenterrådets formand.

 ” Holdningen på universite-
tet er lidt den, at man ikke skal 
komme og ændre noget.
Theo Christensen, statskundskabsstuderende 
og medstifter af Synergic
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Videnskabelige artikler afvises
Siden 1990 er der sket en 10-dobling 
i antallet af videnskabelige artikler, 
der kaldes tilbage pga. bevidst eller 
ubevidst snyd. Det viser en ny under-
søgelse fra den globale informati-
onskoncern Thomson Reuters. Inden 
for de seneste år er der endog tale 
om en 20-dobling. En række forske-
re og analytikere peger i magasinet 
Times Higher Education på, at den 
eksplosive stigning skyldes en blan-
ding af øget publiceringspres, flere 
softwareprogrammer til at opdage 
snyd og større krav til redaktørerne 
på de videnskabelige tidsskrifter om 
at gribe ind, hvis mistanken om ure-
gelmæssigheder melder sig.

"Babyboom" på universiteterne
64 procent af de nye studerende på 
landets universiteter er 21 år eller 
yngre. Tal fra Videnskabsministeriet 
viser, at det er en stigning på 12 
procentpoint i forhold til 2005. Det er 
især på humanistiske fag som dansk, 
filosofi og litteraturvidenskab, at de 
studerende bliver yngre. Men også 
på medicin og ingeniørstudierne er 
andelen af studerende, der er 21 år 
eller yngre, oppe på 72 procent.

Flere amerikanske  
forskere til danmark?
Hvis universiteterne kender deres 
besøgelsestid, kan de ansætte 
dygtige amerikanske forskere i 
Danmark, som de ikke kunne få 
fat i før finanskrisen, mener Peter 
Møllgaard, der er institutleder ved 
Økonomisk Institut på Copenhagen 
Business School. De nordamerikan-
ske universiteter er så hårdt ramt af 
finanskrisen, at mange helt er holdt 
op med at ansætte forskere. Det har 
Økonomisk Institut på CBS lukreret 
på ved at hyre fem dygtige forskere 
fra amerikanske universiteter. 

På Økonomisk Institut ved Aarhus 
Universitet er institutleder Per Baltzer 
Overgaard dog ikke enig i udlæg-
ningen.

– Jeg synes ikke, empirien er sær-
lig tydelig på det område. Jeg tror 
ikke, man skal være så naiv at tro, at 
den europæiske universitetsindustri 
pludselig kan drage kæmpefordel af 
den økonomiske krises konsekvenser 
i USA, siger Per Baltzer Overgaard til 
Altinget.dk

UdeFrA

studerende arbejder for et grønnere AU 
Aarhus Universitet skal være sig sit ansvar bevidst i kampen for 
miljøet. Det er baggrunden for et nydannet grønt netværk for stude-
rende på AU. Netværket vil sætte fokus på klima og miljø med bl.a. 
foredrag.

– Aarhus Universitet er én af de største virksomheder i Århus, og 
der er dermed et stort potentiale for at udbrede den grønne tan-
kegang til mange mennesker, siger Andreas Hansen (bill.), der er 
kontaktperson for det grønne netværk.

Grønt AU holder semesterstartsmøde den 24. september kl. 16.15 
i Studenternes Hus. Læs mere på www.klima.au.dk/groent-au

Blog om klima
Aarhus Universitet lancerer en ny kli-
mablog. Håbet er at få en bred debat 
i gang omkring aktuelle problemstil-
linger på klimaområdet, både op til 
FN’s klimakonference i København i 
december, COP15, og i tiden herefter. 
Et flerfagligt bloggerpanel bestående 
af AU-forskere leverer stof til bloggen, 
som er at finde på Klimasekretariatets 
hjemmeside www.klima.au.dk

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Det handler ikke om pjæk, men om smittefare.
Så når den nye influenzavariation H1N1 – det, 
der tidligere var kendt som svineinfluenza – 
formentlig for alvor begynder at ramme AU-
ansatte i de næste par måneder, går det ikke at 
prøve at gå på arbejde, hvis man bliver smittet.

– Vi opfordrer helt klart smittede til at blive 
hjemme og ikke komme på arbejde før tid. Det 
er en af de vigtigste måder at begrænse epide-
mien på, lyder det fra lederen af Aarhus Uni-
versitets arbejdsmiljøsektion, Anders Kragh 
Moestrup. 

ingen fare for de fleste
Han bakkes op af professor Lars Østergaard, 
der er ledende overlæge på infektionsmedi-
cinsk afdeling på Århus Universitetshospital.    

– For langt de fleste af os vil influenzaen 
tage 3-4 dage om at komme igennem krop-
pen, og i hele den periode smitter man sine 
omgivelser. Det, der er særligt ved denne in-
fluenzavariation, er, at kun få af os er immune, 
så derfor kan den potentielt sprede sig meget 
voldsommere end normalt. Der er ingen fare 
på færde for langt de fleste raske, yngre men-
nesker, men begynder man at få åndedrætsbe-
svær, skal man ringe til sin læge for at komme i 
behandling, forklarer overlægen. 

Lav beredskab
Anders Kragh Moestrup opfordrer institut-
terne til at lave en beredskabsplan for, hvilke 
opgaver der skal have højeste prioritet, hvis 
halvdelen af medarbejderne melder sig syge.

– Man kan bare tage et hurtigt, men kri-
tisk blik ud over opgaverne, så man er bedre 
forberedt. For eksempel har vi allerede på 

det generelle plan fundet ud af, at pasning af 
forsøgsdyrene i staldene er noget af det mest 
kritiske sammen med affaldsindsamlingen. 
Her vil sygemeldinger virkelig gøre ondt. Så 
når influenzaen rammer, er dyrepassere og 
skraldemænd faktisk mere uundværlige end 
professorerne, forklarer han.   

sUNdHedsstyReLseNs  
ANBeFALiNGeR oM H1N1

 � Vask hænder ofte 

 � Host eller nys i ærmet eller  
et lommetørklæde

 � Bliv hjemme, hvis du er syg

Se mere på www.arbejdsmiljo.au.dk

h1N1: Bliv hjemme
Det er ikke hver dag, at en arbejdsplads direkte opfordrer medarbejderne til at 
blive hjemme i sengen. Men det er ikke desto mindre den opfordring, som Aarhus 
Universitet giver til de uheldige, som bliver smittet med H1N1 i løbet af efteråret. 
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Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

Det kommende udbud af en række opgaver, 
som hidtil er blevet løst af DMU’s forsknings-
center på Kalø, er i høj grad endt på Folketin-
gets dagsorden. 

Den 2. september havde formanden for Fol-
ketingets Miljøudvalg, Steen Gade fra SF, kaldt 
Miljøminister Troels Lund Poulsen i samråd 
om udbuddet. Det samråd benyttede Steen 
Gade bl.a. til at give ministeren en række gode 
råd om udbuddet. 

For lille en vidensbase
– Jeg benyttede muligheden for at forklare mi-
nisteren, at vores vidensbase på miljøområdet 
efter min mening er så lille, at vi ikke kan be-
gynde at splitte den op. Måske er der nogle små 

dele af DMU-Kaløs opgaver, som konsulenter 
godt kunne løse, men det ville overordnet set 
udhule hele vores miljøforskning, hvis opgaven 
kommer på flere hænder, siger Steen Gade. 

Han foreslog samtidig miljøministeren at 
indkalde udtalelser fra Vildtforvaltningsrådet 
og Statens Naturvidenskabelige Forsknings-
råd, inden udbudsmaterialet blev udsendt.

– Helt overordnet er jeg utilfreds med, at 
han ikke vil droppe udbudsplanerne. Men hvis 
udbudsprocessen skal køre, så bør ministeriet 
i det mindste indhente uafhængige råd, så det 
ikke bliver en ren politisk udbudsproces, siger 
Steen Gade.  

Mindre offentlighed
Også Enhedslistens Per Clausen har stillet 
kritiske spørgsmål til de kommende udbuds-
planer, men med en noget anden vinkel. Han 

har spurgt ministeren, om udbuddet får kon-
sekvenser for den offentlige tilgængelighed af 
forskningsresultaterne, fordi et privat firma, 
der evt. vinder opgaverne, ikke i samme grad 
er forpligtede til at offentliggøre deres forsk-
ningsresultater. Til det svarer ministeriet både 
ja og nej. 

”Private konsulentfirmaer m.v. er ikke om-
fattet af samme regler som universiteterne 
og [har] dermed ikke samme ret og pligt til 
offentliggørelse af resultater, men det er fast 
praksis at rapporter m.v., der udarbejdes for 
Miljøministeriet offentliggøres”, som det hed-
der i Miljøministeriets svar. 

Udbud ikke klar endnu
Til Campus vil miljøminister Troels Lund 
Poulsen endnu ikke komme nærmere ind på 
udbuddet og udbudsmaterialets udformning, 
og dermed om han har taget kritikken fra fol-
ketingsmedlemmerne til sig 
– Miljøministeriet vil sikre ligebehandling 
for alle, som er interesseret i at afgive tilbud. 
Derfor kan jeg ikke komme nærmere ind på 
indholdet i udbuddet eller processen, end det 
der fremgår af brevet til Aarhus Universitet om 
varslingen af udbuddet, siger han.   

Campus har links til alle folketingsspørgsmål og  
om DMU-udbuddet på www.au.dk/campus

dMU diskuteres i Folketinget
Steen Gade (SF) vil have et samlet udbud, og Per 
Clausen (Enh.) spørger, om forskningen stadig vil være 
offentlig. Konsekvenserne af udbuddet af en række 
DMU-opgaver er til debat i Folketinget.  
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Ny type brød på vej
Hvis du er træt af rugbrød og hvedebrød, er der håb for-
ude. Forskerne fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
er nemlig i gang med at undersøge mulighederne for 
at anvende bygmel til brød. Et sådant bygbrød vil have 
store sundhedsmæssige fordele og vil bl.a. være til gavn 
for mennesker med sukkersyge, fordi det kan nedsætte 
optagelsen af glukose. Man anvender normalt ikke byg 
til brød på grund af dens dårlige evne til at hæve  – i 
Danmark anvender vi hovedsageligt kornsorten til hus-
dyrfoder og malt.

Ansøgninger i massevis
14 flyttekasser. Så meget fyldte AU- 
forskernes ansøgninger om støtte fra 
Forsknings- og Innovationsstyrelsen i 
København.

– Vi har i år samlet alle ansøgninger-
ne for at effektivisere og spare penge, 
fortæller Poul Holst Jensen, der er kon-
torfuldmægtig i Intern Post. Han kan 
samtidig fortælle, at hver flyttekasse 
vejer ca. 30 kilo.
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Af Helge Hollesen

hho@adm.au.dk

Flere og flere forskere ved Aarhus 
Universitet får frugten af deres ar-
bejde bedømt af fagfæller, før det 
bliver offentliggjort. Det viser en 
opgørelse af forskningsproduktionen 
ved Aarhus Universitet offentliggjort 
i tidsskrifter med peer review 2008. 

Her blev 17 procent flere artikler 
publiceret i tidsskrifter med peer 
review end året før.

Usikre tal
Når flere artikler fra Aarhus Univer-
sitet får peer review-stemplet, kan 
det skyldes, at forskerne er blevet 
mere opmærksomme på at levere 
flere og mere nøjagtige indberet-

ninger om deres publiceringer til 
databasen PURE, hvor universitetet 
registrerer forskernes publicerin-
ger inden for forskning, formidling 
og undervisningsmateriale. Det er 
også en af dekan Søren Mogensens 
forklaringer på, at forskerne ved Det 
Sundhedsvidenskabelige Fakultets 
teoretiske og kliniske institutter 
næsten har fordoblet antallet af peer 
review-artikler siden 2005.

– Vores egen årsberetning fra 
2005 viser, at 1177 artikler fra fakul-
tetet blev publiceret med peer review 
og ikke de 873, som fremgår af uni-
versitetets statistik. Tager man afsæt 

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

– Min opgave som videnskabsmini-
ster er naturligvis at skabe de bedst 
mulige rammer for forskningen i 
Danmark, og det troede jeg faktisk, 
at jeg havde gjort indtil for 5 minut-
ter siden.

Det var en tydeligt overrasket 
Helge Sander, som flere gange i løbet 
af sin årsfest-tale, hvor han ellers 
som videnskabsminister blot skulle 
kåre Aarhus Universitet som årets 
iværksætteruniversitet, tilsynela-
dende uden for manuskript vendte 
tilbage til den kritik af ministeriet, 
som rektor Lauritz B. Holm-Nielsen 
netop havde afleveret i sin tale få 
minutter forinden. 

i modstrid med traditionen
Rektor valgte nemlig at benytte 
talerstolen ved Aarhus Universitets 
årsfest nummer 81 til at kritisere 
det, han ser som problematisk po-
litisk indblanding i alt for mange 
aspekter af universitetets drift – en 
kritik, der vel at mærke blev afle-
veret med både den ansvarlige mi-
nister, Helge Sander, og Danmarks 
tidligere statsminister Anders Fogh 
Rasmussen siddende på første til-
skuerrække.   

Lauritz B. Holm-Nielsen kritise-
rede bl.a. ministeriet for at supplere 
den seks år gamle universitetslov 
med op imod 50 konkrete bemyn-
digelser på forskellige områder, der 
ifølge rektor hver især regulerer uni-

versiteterne yderligere.
– Den tendens til øget bureaukra-

tisering og kontrol gør det svært at 
indrette sig fornuftigt, og den er i 
modstrid med vores fælles gode og 
lange danske tradition for decen-
tralisering og gensidig tillid, mente 
han.

ikke frihed nok
Rektor slog fast over for ministeren, 
at han ikke altid så sammenhæng 
mellem de politiske udmeldinger 
om frihed og de konkrete handlin-
ger, når samarbejdet skal fungere i 
det daglige. Han vendte flere gange 
tilbage til de netop afleverede AU-
kommentarer til den kommende 
universitetsevaluering.

– Aarhus Universitet har gjort det 
klart, at regeringen ikke fuldt ud 
har levet op til intentionerne i uni-
versitetsloven fra 2003. I hvert fald 
ikke hvad angår frihed og mulighed 
for at udvikle forskningen og under-
visningen ud fra universitetets egen 
strategi, sagde han. 

Efter sin tale gav rektor ordet 
direkte videre til den ansvarlige 

Stor vækst i artikler 
fra AU-forskere
Klinisk Institut stod i 2008 for hver fjerde af 
de artikler fra Aarhus Universitets forskere, 
som blev bedømt af fagfæller. 

i fakultetets egne tal, synes jeg, der 
er en mere ”organisk” stigning, siger 
Søren Mogensen.  
Dekanen peger desuden på, at 
et stærkt stigende antal ph.d.-
studerende også forklarer en del af 
væksten i peer review-artikler fra 
fakultetet.

– Det er et krav, at deres ph.d.-af-
handling omfatter mindst tre publi-
ceringsmodne artikler, oplyser han.

Humanister følger stærkt med
Over halvdelen af den samlede pub-
licerede forskning fra universitetet 
kommer fra Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet og Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet. Fra sidstnævnte 
fakultet leverede Klinisk Institut 
alene mere end hver fjerde af de 
knap 4000 artikler fra Aarhus 
Universitet, som passerede et peer 
review. Forskere fra andre fakulteter 
får dog i stigende omfang også deres 
arbejde bedømt.

Det skyldes især, at danske tids-

skrifter for et par år siden blev stillet 
over for et krav om at oprette peer 
review-paneler for fortsat at få øko-
nomisk støtte fra forskningsråds-
systemet. Og her er også en af for-
klaringerne på, at 216 af 279 artikler 
fra forskere på Det Humanistiske 
Fakultet sidste år blev bedømt. Det 
er næsten 50 procent flere end året 
før og helt omvendt situationen i 
2005, hvor kun 65 af 193 artikler 
blev offentliggjort i tidsskrifter med 
peer review. Samtidig er den øgede 
artikelproduktion tilsyneladende 
ikke gået ud over antallet af viden-
skabelige bøger fra fakultetet. De 67 
udgivelser i 2008 svarer nemlig til 
antallet fire år tidligere.

Også de samfundsvidenskabelige 
forskeres artikler kommer i stigende 
grad under fagfællers lup. 

På fire år har de publiceret næsten 
40 procent flere peer review-artik-
ler, og alene sidste år fandt næsten 
20 procent flere artikler vej til tids-
skrifter med peer review.   

hård rektor-kritik af politisk indblanding
For megen ministerstyring og for lidt frihed. 
Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen brugte 
årsfesten til at aflevere en klar besked til en 
forbløffet Helge Sander. 

minister, som altså lige 
skulle finde det rigtige 
ben at stå på. 

– Jeg kunne have al-
lermest lyst til at kom-
mentere rektors noget 
overraskende tale, men 
det er jeg ikke indbudt 
til. I stedet for vil jeg 
holde mig til det aftalte, 
og det har også et ud-
gangspunkt, som jeg 
er sikker på, at vi kan 
være enige om, sagde 
ministeren, inden han 
gik videre til, trods den 
afleverede kritik, at ud-
dele den annoncerede 
iværksætterpris.  

Læs hele rektors kritik 
og se videooptagelse  
af talerne på  
www.au.dk/aarsfest

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen modtager, trods sin 
kritik af Helge Sander, prisen som årets iværksætter-
universitet fra videnskabsministeren.
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Af Gitte Bindzus Foldager

gbk@adm.au.dk

– Hvis jeg ikke selv havde gjort noget, ville jeg 
stadig bare være på ventelisten til en kollegie-
bolig, fortæller 23-årige Daniel Vega Villar fra 
Spanien.

For et par uger siden begyndte han på cand.
merc.-studiet på Handelshøjskolen (ASB), men 
inden da havde han travlt med at finde et sted 
at bo. Ligesom de fleste andre internationale 
studerende var han skrevet op til en kolle-
giebolig, men da han stadig ikke havde hørt 
noget, 10 dage inden han skulle til Danmark, 
begyndte han at blive nervøs.

– Dagene gik jo, og det begyndte at være 
meget stressende. Jeg havde skrevet mig op til 
en masse kollegieboliger, men hørte ingenting.

Facebook-gruppe redder ham
I Facebook-gruppen “Practical Help for In-
ternational Students Attending ASB”, som er 
oprettet i forbindelse med et internationali-
seringsprojekt på ASB, fandt Daniel Vega Vil-
lar dog hurtigt ud af, at han langtfra var den 
eneste, som manglede et sted at bo. Næsten 50 
internationale studerende udtrykte her deres 

bekymring for samme emne og spurgte om 
hjælp til alternativer til Kollegiekontoret.

– Et af svarene fra medarbejderne på ASB 
var, at man kunne prøve at kontakte Brabrand 
Boligforening for at høre, om de havde nogen 
lejligheder, og det prøvede jeg. De var utrolig 
hjælpsomme og fandt tre lejligheder, som vi 
kunne leje, siger Daniel Vega Villar.

Gennem Facebook-gruppen fandt han yder-
ligere 11 studerende, som også manglede bolig, 

og dem fordelte han nu på de tre lejligheder i 
Gellerup. Selv bor han sammen med to tyske 
studerende og en slovakisk.

Fandt bolig til sig selv og 11 andre
Nogle må overnatte i deres bil, andre på venners sofa. 
Daniel Vega Villar fra Spanien ville ingen af delene, så 
da han stadig ingen bolig havde, kort tid inden han 
skulle begynde på cand.merc.-studiet i Århus, tog han 
sagen i egen hånd.

 ” Dagene gik jo, og 
det begyndte at være 
meget stressende. Jeg 
havde skrevet mig op til 
en masse kollegieboliger, 
men hørte ingenting.
Daniel Vega Villar, ny spansk  
studerende på Handelshøjskolen

– Det er faktisk rigtig hyggeligt, især fordi 
vi kommer rigtig godt ud af det med hinanden. 
Lige nu har vi godt nok ikke så mange møb-
ler. Vi har været i IKEA og købe madrasser, 
man de ligger bare på gulvet, og så har vi købt 
skriveborde, så vi kan studere, fortæller han, 
mens han viser rundt i den meget spartansk 
indrettede lejlighed, der ud over skriveborde 
og madrasser har fire stole og et bord. 

Med tre fyre og en pige valgte de at dele 
lejligheden, så de tre fyre sover i lejlighedens 
store rum, mens pigen, Marcelle, har fået sit 
eget værelse. Derudover har lejligheden et eks-
tra værelse, som bliver brugt, hvis en af fyrene 
skal tidligere op end de andre.

ikke den samme spænding
Den 23-årige spanier har i forbindelse med sit 
studium haft udlandsophold både i Slovenien 
og England, så for ham er det ikke længere lige 
så spændende at komme til udlandet for at bo 
og studere.

– Jeg tror, det er en anden spænding, når 
man er yngre og aldrig har været af sted før, 
men for mig handler det primært om, at jeg 
er her for at studere, og derfor ville jeg også 
gerne bare finde et ordentligt sted at bo. Det 
er dog noget sværere for os, som ikke er på 
udveksling, da vi selv skal finde bolig, mens 
dem på udveksling får tildelt boliger gennem 
skolen.

Vil gerne bo tættere på byen
Daniel Vega Villar regner med at blive boende 
i Gellerup frem til december eller januar. Han 
er stadig skrevet op til kollegieboliger, men 
han har stadig intet hørt.

– Vi har tre måneders opsigelse på denne 
lejlighed, så vi bliver her nok hele det første 
semester. Derefter vil jeg gerne tættere på 

Af Hans plauborg

hhp@adm.au.dk

Det er ikke usædvanligt, at udenlandske stu-
derende, der skal læse et semester i Århus, har 
taget far og mor med for at besigtige forholdene. 

Det siger Karen Jensen, der er områdeleder på 
Internationalt Center og bl.a. har opgaven med 
at sørge for bolig til de mange internationale 
studerende, der kommer til Aarhus Universitet.

– Det skyldes formentligt, at de udenlandske 
studerende ofte kun er 19-20 år. De er yngre 
end vores egne og er generelt mere uvante med 
at klare sig selv end danske unge, siger Karen 
Jensen.

trods og gråd
I august havde hun flere oplevelser med for-
ældre til udenlandske studerende, der gjorde 
indsigelser over, hvor deres barn skulle ind-
kvarteres under opholdet.

 – Nogle hidser sig vældigt op, mens andre 
kan komme grædende herop fire dage i træk, 
som et fransk ægtepar gjorde, fordi de var 

stærkt ulykkelige over, at deres datter skulle 
bo på Hejredalskollegiet i Brabrand, fortæller 
Karen Jensen, der gennem årene har konstate-
ret, at unge, der kommer uden deres forældre, 
i højere grad blot tilpasser sig efter forholdene.

– Jeg forstår sådan set godt det pågældende 
forældrepar, for ingen har lyst til at aflevere 
deres børn på det kollegium. Men kendsger-
ningen er jo, at 10 procent af byens kollegievæ-
relser er reserveret til udvekslingsstuderende, 
og de 10 procent omfatter altså værelser på 
både de mest og de mindst attraktive kollegier. 
Alle vil helst bo på Daniakollegiet (nyt kol-
legium nær centrum, red.), men der har vi kun 
fire værelser, siger Karen Jensen.

At det ganske simpelt er umuligt at stille alle 
(forældre) tilfredse, viser eksemplet med et en-
gelsk forældrepar, som ikke ønskede, at deres 
datter skulle bo på det moderne Ladegårdskol-
legium, hvor hun ville få sit eget køkken.

– De var bange for, at deres datter skulle 
blive ensom, så de endte med at rejse hjem 
igen sammen med datteren, fortæller Karen 
Jensen. 

Når far og mor er med
Det kan være svært at stille udenlandske studerende 
tilfredse med deres bolig – især hvis forældrene er med.

Af Kristian serge skov-Larsen

ksl@adm.au.dk

I efteråret 2008 fandt Internationalt Cen-
ter på Aarhus Universitet boliger til 580 
udvekslingsstuderende overalt i Århus. 

Men 1. januar måtte de sige præcist 193 
af dem op igen, fordi der i forårsseme-
steret kom langt færre nye studerende til 
byen, der skulle bruge et værelse. 

Og sådan er det hvert år, forklarer 
Karen Jensen, der er områdeleder på In-
ternationalt Center og bl.a. har opgaven 
med at sørge for bolig til de studerende, 
der kommer til AU fra udlandet.

ender på udkantskollegier
– De mange opsigelser betyder, at vi ikke 
er en attraktiv samarbejdspartner. De 
udenlandske studerende er her jo kun i 
kort tid, og når vi kun skal bruge værel-
serne i det ene semester, risikerer udleje-
ren, som enten kan være kollegiekontoret 
eller en privat udlejer, at stå med et tomt 
værelse 1. februar, siger hun. 

Det betyder ifølge Karen Jensen, at 
mange af de internationale studerende 
ender på mindre attraktive kollegier langt 
fra universitetet, hvor værelserne alligevel 
står tomme, fordi få danske studerende 
har lyst til at bo der. Det kan f.eks. være 
på Skjoldhøj- eller Hejredalskollegiet.  

Populært efterår 
giver flaskehalse

INDBRUD: Kort tid efter CAMPUS’ interview med Daniel Vega Villar blev der begået indbrud i hans lejlighed i Gellerup, hvor både computere, kameraer  
og telefoner blevet stjålet. Sammen med sine studiekammerater leder han nu aktivt efter et andet sted at bo.

Langt flere udvekslingsstuderende vil til Aarhus 
Universitet i efterårssemesteret end i foråret. Det  
giver problemer, bl.a. når der skal skaffes boliger.
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Af Gitte Bindzus Foldager

gbk@adm.au.dk

Hvorfor skal vi have en internationalise-
ringsstrategi?
I vores helt overordnede strategi har vi prio-
riteret det internationale område højt, og 
vi klarer os allerede godt, men hvis vi skal 
komme videre, er det ikke nok med overord-
nede mål. Vi er nødt til at få sat retning på 
det og skabe et fundament for de kommende 
års indsats, så medarbejdere og eksterne 
partnere ved, hvad vi vil, og hvor vi er på vej 
hen, og det er det, strategien forsøger.

Hvad er det, vi vil?
Vi vil skabe viden i samarbejde med andre, 
vi vil tiltrække talent på alle mulige niveau-
er, vi vil give vores studerende internatio-
nale kompetencer, og vi vil være med til at 
påvirke den internationale udvikling.

Gør vi ikke meget af det i forvejen?
Jo, det gør vi, men relativt ukoordineret. Vi 
laver en masse internationale aktiviteter, men 
standarden er bare meget svingende på tværs 
af vores hovedområder, og det betyder, at vi 
ikke udnytter vores potentiale fuldt ud, når 
det kommer til at gøre os gældende interna-
tionalt. Hvis vi alle sammen bevæger os mere 
i samme retning og skyder efter de samme 
mål, kan vi opnå en langt større effekt.

Der er mange konkrete prioriteringer i 
strategien, som for eksempel sommeruni-
versitet og rekruttering af forskere; hvem 
skal udføre dem?
Der kommer en indsats på mange forskellige 
niveauer, både centralt og decentralt. Ved re-
kruttering af forskere er det f.eks. de enkelte 
forskningsmiljøer, der bedst kan vurdere 
talent og ved, hvem der har potentiale. Så 
er det deres opgave at slå stillinger op og gå 
ud på konferencer og synliggøre sig selv og 
være med til at tiltrække de bedste talenter. 
Samtidig er det vigtigt, at der er en central 
kapacitet, der støtter dette, for det nytter 
ikke, at vi rekrutterer dygtige forskere, og 
når de så kommer med deres familie, er der 
ikke nogen til at tage imod dem og fortælle, 
hvor børnene kan gå i skole osv. Den service 
skal leveres. 

Kan det ikke blive for meget med alt det her 
internationalisering?
Det skal ikke blive et mål i sig selv at inter-
nationalisere. Så selvfølgelig kan det blive 
for meget. Vi skal ikke samarbejde med folk 
i Chile bare for at gøre det. Vi skal gøre det, 
fordi det beriger vores forskning, og vi får 
mulighed for at udvikle ny viden og talent i 
samarbejde med andre. Vi producerer selv 
en så lille andel af verdens viden, at hvis 

man måler på antallet af publikationer, er 
omkring én procent fra Danmark. Forskning 
i dag er international, så hvis vi ikke kom-
mer ud over rampen, når vi ikke det uddan-
nelses- og forskningsniveau, vi gerne vil.

Hvad vil du gøre, for at strategien ikke bare 
ender som et dokument på en hjemmeside?
Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, og jeg har op-
fordret dekanerne til at være med til at for-
midle den internt. Derudover vil jeg arbejde 
ihærdigt på at synliggøre og implementere 
strategiens forskellige indsatsområder. Vi 
er i gang med at nedsætte et udvalg for in-
ternationalisering, hvor alle hovedområder 
er repræsenteret, og det skal være med til at 
forme det internationale arbejde. Og så er 
Internationalt Sekretariat ændret til Inter-
nationalt Center med fire fokusområder, et 
for strategi og partnerskaber, et for studen-
termobilitet, et for rekruttering af forskere 
og et for logistik, sommerskoler og bolig. 
Samtidig bliver centret noget større, end se-
kretariatet er i dag.

Der har op til studiestart været store pro-
blemer med boliger til de internationale 
studerende. Hvor langt er planerne om et 
internationalt kollegium?
Udfordringen med boliger til internationale 
studerende er meget kompleks, så der er 
ikke et klart svar. Vi arbejder dog på at få 
lov at bygge kollegier selv, og vi får også 
tilbud fra entreprenører, der gerne vil bygge 
et kollegium. Problemet er bare, at omkost-
ningerne er for høje, så lejen bliver for dyr. 
Derfor er vi i dialog med centrale ministe-
rier om støttemuligheder, der kan være med 
til at holde lejeudgifterne nede. Ud over det 
arbejder vi også på at få flere private boliger 
til ph.d.-studerende og internationale med-
arbejdere.   

Se den nye strategi på: www.au.dk/da/publi-
kationer/internationaliseringsstrategi

Fandt bolig til sig selv og 11 andre
Aarhus Universitet har fået ny internationaliserings-
strategi, som skal sikre, at det internationale 
arbejde bliver standardiseret og mere professionelt. 
International chef Kristian Thorn svarer her på, hvad 
det betyder.

Et slag for  
internationalisering

– Det er faktisk et kæmpeproblem, at der 
er så stor ubalance, og det kan i sidste ende 
være med til at give de studerende en dårligere 
oplevelse, fordi vi har svært ved at skaffe gode 
værelser til dem, siger Karen Jensen.

AsB kan skrue på ventiler
På Handelshøjskolen (ASB) har international 
koordinator Patrizia Marchegiani i flere år 
arbejdet målrettet for netop at skabe balance 
mellem antallet af udvekslingsstuderende i 
forårs- og efterårssemesteret. 

– Ligesom på Aarhus Universitet passer 
det bedst ind i studiestrukturen på mange 
udenlandske universiteter, hvis de studerende 
tager af sted i efteråret. Derfor vil der komme 
en skævhed, hvis man ikke regulerer det på 
en eller anden måde, siger hun og forklarer, at 
bl.a. et centralt overblik og koordination af alle 
udvekslingsaftaler gør det nemmere at ”skrue 
på nogle ventiler”, hvis antallet af studerende 
kommer i ubalance.  

– Vi forsøger f.eks. at oprette flere engelsk-
sprogede valgfag i foråret og tilbyder universi-

teter, der gerne vil udvide deres udvekslingsaf-
tale, at de kan få pladserne i forårssemestret, 
forklarer Patrizia Marchegiani. 

ingen nem løsning
Kristian Thorn er international chef på Aarhus 
Universitet, og han er helt med på, at det giver 
problemer, når de internationale studerende er 
så skævt fordelt. 

– Vi er ved at analysere området, og helt 
grundlæggende tror jeg ikke, der findes én 
nem løsning, da det jo er hovedområderne, der 
selv bestemmer det engelske fagudbud, mens 
vi kun administrerer selve udvekslingsafta-
lerne centralt. 

Den internationale chef mener også, at vi 
skal se på, hvilke udenlandske studerende vi 
ønsker at tiltrække. 

– Hidtil har Aarhus Universitet haft som 
mål at tiltrække så mange som muligt. Måske 
skulle vi i højere grad fokusere på at få de 
bedste hertil, og så gerne lidt flere om foråret, 
siger Kristian Thorn.   

byen. Det er både lettere med hensyn til uni-
versitetet, og når jeg forhåbentlig finder et job.

Ideelt håber han at finde en lejlighed, som 

han kan dele med et par andre, da han hver-
ken har råd eller lyst til at bo alene.   

INDBRUD: Kort tid efter CAMPUS’ interview med Daniel Vega Villar blev der begået indbrud i hans lejlighed i Gellerup, hvor både computere, kameraer  
og telefoner blevet stjålet. Sammen med sine studiekammerater leder han nu aktivt efter et andet sted at bo.

 ” De mange opsigelser betyder, at vi  
ikke er en attraktiv samarbejdspartner.
Karen Jensen, områdeleder, Internationalt Center
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Kristian Thorn, International chef ved  
Aarhus Universitet.
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Af Hans plauborg

hhp@adm.au.dk

Det er farligt at leve. Man dør af det.
Det ved familien Gladney i Don Delillos sa-

tiriske roman Hvid støj alt om. En dag bliver 
den skole, børnene går på, evakueret på grund 
af giftgasser:

”De måtte evakuere underskolen om tirsda-
gen. Børnene fik hovedpine og irriterede øjne, 
metalsmag i munden. En lærer rullede rundt 
på gulvet og talte fremmede sprog. Ingen vid-
ste, hvad der var galt. Nogle bygningsinspek-
tører sagde, at det kunne være ventilationssy-
stemet, malingen eller fernisen, skumisolerin-
gen, den elektriske isolering, cafeteriamaden, 
strålerne som mikrocomputerne udsendte, 
asbestbrandsikringen, klæbestrimlerne på 
papkasserne, dampene fra klorvandet i svøm-
mebassinet, eller måske noget dybere, mere 
finkornet, endnu tættere sammenvævet med 
tingenes tilstand.”

Risikoen er overalt, og alt er usikkert. Både 
hvad der er farligt, hvor farerne kommer fra, 
og hvor farlige de er. Til sidst bliver det for 
meget for Babette, kvinden i familien. Fryg-
ten for farerne udvikler sig til en dødsangst 
så stærk, at hun opsøger en ny eksperimentel 
medicin, der kan fjerne angsten for døden. Ri-
sikoen ved at tage medicinen er abnorm:

”Jeg kunne dø. Jeg kunne leve, men min 
hjerne kunne dø. Venstre side af min hjerne 
kunne dø, men højre side kunne leve.”

Katastroferationaliteten
Don Delillos roman peger på, hvordan vi i 
vores forsøg på at håndtere de uendelige farer 
i det, sociologerne har døbt risikosamfundet, 
ofte vælger irrationelle midler eller endog mid-
ler, der er langt værre end det problem, de er 
udset til at bekæmpe.

– Der findes en beregning, der viser, at 
omkring 1200 amerikanere døde i trafikken 
i årene efter den 11. september, alene fordi de 
af frygt valgte at tage bilen i stedet for flyet. 
Der er virkelig et enormt misforhold mellem 
truslernes omfang og den måde, hvorpå vi 
forholder os til dem, siger adjunkt i idehistorie 
på Aarhus Universitet Mikkel Thorup, der bl.a. 
forsker i vores forhold til terrorisme og andre 
risikofænomener. 

Vores forhold til H1N1, bedre kendt som in-
fluenza A og engang bedst kendt som svinein-
fluenzaen, er ingen undtagelse, mener han.

– Hvert år dør 500-1000 mennesker i Dan-
mark af en almindelig influenzaepidemi. Det 
er der ingen, der skænker en tanke. Det er 
blot en del af ”baggrundsstøjen” ved at leve i 
et samfund. Det er individuelle hverdagskata-
strofer på 
linje med 
trafik-
drab. Men 
så dør der 
pludselig 
to unge 
mexica-
nere af en ny influenza, og med det samme 
opstår ideen om, at den store katastrofe er på 
vej. Nogle få uger er der tilløb til total panik. 

den nye sårbarhed
Alle alarmsystemer er i beredskab, Mexico 
kommer nærmest i karantæne, og der ham-
stres medicin. Det virker komplet irrationelt, 
siger Mikkel Thorup. Han mener dog, at re-
aktionen er udtryk for noget andet, nemlig at 
den ”almindelige” rationalitet blot er afløst af 

en særlig 
katastro-
ferationa-
litet.

– Hvis 
den excep-
tionelle 
katastrofe 

var på vej, hvis influenzaen nu var stærkt 
dødelig, og det vidste man jo ikke i en kort 
periode efter de første udbrud, ja, så ville 

det være uansvarligt ikke at tage alle tænke-
lige forholdsregler. Katastroferationaliteten 
fortæller os, at vi skal gøre alt for at hindre 
worst case. Først bagefter kan vi så konsta-
tere, at ja, vi brugte måske for alt mange 
ressourcer på influenzaen, vi indskrænkede 
folks rettigheder for meget for at undgå ter-
rorangreb, kort sagt, vi gik i panik, og mid-
lerne, vi brugte, stod slet ikke mål med den 
reelle fare.

Kontrol gennem handling
Svineinfluenzaen er blot den seneste i rækken 
af verdensomspændende epidemi-panikker. 
Først var det SARS-virussen, der i 2003 
skræmte en hel verden fra vid og sans. Den 
endte med at slå 800 mennesker ihjel – pri-

mært kinesere. Til gengæld viste WHO’s 
beregninger efterfølgende, at SARS-panikken 
havde kostet mellem 100 og 200 mia. kroner. 
For det beløb kunne man formentlig have 
vaccineret alle verdens børn mod tuberku-
lose, der hvert år koster oven en million men-
nesker livet i u-landene.

I 2005 og 2006 kom fugleinfluenzaen 
(H5N1), hvis hærgen fra Asien mod Europa 
vi dagligt kunne følge i medierne. Høns drat-
tede døde om i Tyrkiet på grænsen til Europa, 
hvorefter tre ænder i Donau-deltaet i Rumæ-
nien døde. De døde fugle kom dag for dag 
nærmere landets grænser, og i marts 2006 
ramte influenzaen også Danmark. Med hen-
syn til det menneskelige tabstal var tragedien 
dog til at overse: 257 døde i hele verden.
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 ” H1N1 sætter fokus på vores forestillin-
ger om autoriteters kommunikation til os og 
vores egen risikohåndtering som borgere.
Kim Lilholt Ruggaard, ph.d.-stipendiat, Handelshøjskolen

Pandemier som svine influenzaen indvarsler på lige fod med den internationale 
terror en ny følelse af sårbarhed hos os. Vores styrke – globaliseringen og det åbne 
samfund – føles nu samtidig som vores svaghed, siger idehistorikeren Mikkel Thorup.
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den nye sårbarhed
– Epidemierne og den verdensomspændende 

terror indvarsler en ny følelse af sårbarhed hos 
os, siger Mikkel Thorup.

– Som samfund og som personer føler vi os 
i stigende grad udsat for kræfter, vi ikke kan 
identificere og først rigtig opdager, når de har 
ramt os. Mange af de ting, vi troede definerede 
og beskyttede os – globaliseringen og vores 
åbne samfund – ser vi nu pludselig som det, 
der gør os allermest sårbare. Det er stressende 
og angstskabende. Vi forsøger at genvinde kon-
trollen ved at handle. Det er næsten ligegyldigt 
hvordan. Derfor har vi også set alle de her 
overdrevne udtryk for handlen i forbindelse på 
influenza A: DSB, der udsender et direktiv om, 
at folk ikke bør give hinanden hånden, en skole, 
der opfordrer til, at børnene lader være med 
at give hinanden et knus, og en politiker fra 
Dansk Folkeparti, der kræver særlige vaccinati-
onsvilkår for sig selv og sin kæreste.

Uden sikker viden
Kim Lilholt Ruggaard, der er ph.d.-stipendiat 
ved Center for Virksomhedskommunikation på 

Handelshøjskolen, peger på, at epidemitruslen 
understreger den kendsgerning, at vi i viden-
samfundet er sårbare over for netop viden. 

– H1N1 sætter fokus på vores forestillinger 
om autoriteters kommunikation til os og vores 
egen risikohåndtering som borgere. På ét plan 
ønsker vi, at den risikohåndtering alene vareta-
ges af autoriteterne, men på et andet plan ved 
vi godt, at vi selv må forholde os den til ud fra 
de ofte modstridende informationer fra eksper-
ter og autoriteter, siger Kim Lilholt Ruggaard.  

I de vestlige lande har myndighederne rea-
geret forskelligt på influenzaepidemien. Det 
skyldes ifølge Kim Lilholt Ruggaard, at det er 
blevet svært for myndighederne at melde enty-
dige forholdsregler og strategier ud, når også 
lægevidenskaben signalerer, at der er forskel-
lige holdninger til sagen.

– Vi får den forestilling, at der snarere er tale 
om fortolkninger end om uomtvistelige facts. 

Både politikere og befolkning må lære at 
navigere i den usikkerhed – f.eks. når man skal 
vælge en vaccine til eller fra. Der er altid både 
fordele og ulemper.

Frygtens politik
Problemet for politikerne er blot, at de i sær-
lig grad er forpligtet på at vise handlekraft. 
Deres primære opgave er ikke længere at 
tilvejebringe velfærd, men at beskytte os 
mod risici, og derfor får vi al snakken om 
tryghed, sikkerhed og sundhed, konstaterer 
Mikkel Thorup. Men tryghed eksisterer ikke 
uden utryghed, sikkerhed ikke uden usikker-
hed og sundhed ikke uden sygdom.

– Den forhenværende statsminister brugte 
en stor del af sin seneste nytårstale på at tale 
om tryghed. Som politisk budskab virker det 
kun, hvis man samtidig gør folk opmærk-
somme på, at de har grund til at være utryg-
ge. Derfor får vi også at vide, at mange af 
de ting, vi har 
taget for givet 
og værdsætter, 
er under pres. 
Det være sig alt 
fra den vestlige 
civilisation, 
demokratiet og 
ytringsfriheden 
til sundheden, 
finansverdenen 
og boligmar-
kedet. Det hele 
er under pres, 
og der må vises handlekraft for at sikre 
vores tryghed. På den måde er vi efter min 
opfattelse i dag tæt på at være tilbage ved 
en politisk logik fra før velfærdsstaten, hvor 
politikken handlede om borgernes sikkerhed 
og ikke så meget andet. 

et videnskabeligt navn
Den nye influenzavirus stammer fra svin, 
og da den blev opdaget i foråret, blev den da 
også hurtigt døbt svineinfluenza. Det satte 
imidlertid verdens landbrugsorganisationer 
i alarmberedskab, som frygtede, landmæn-
dene snart ville have solgt den sidste svine-
mørbrad. Derefter kom den en kort overgang 
til at hedde Mexico-influenza efter det land, 
den først blev opdaget i. Det fik de mexican-
ske myndigheder se at se rødt – eller måske 
snarere ryggen af den sidste turist på vej 
ud af Mexico. Så det måtte den heller ikke 
hedde. 

Dernæst anbefalede WHO, at influenzaen 
officielt skulle hedde A(H1N1) eller rettere 
”ny” A(H1N1), idet A(H1N1) er en gammel-
kendt virusfamilie. Sundhedsstyrelsen i 
Danmark fulgte hurtigt WHO’s anbefaling

Lektor Lotte Meinert fra Afdeling for 
Antropologi og Etnografi har med interesse 
fulgt navnelegen.

– I Sundhedsstyrelsen siger de, at man 
valgte at skifte navn, da man fandt ud af, at 
der rent genetisk var mere humant materiale 
end svinemateriale i virussen. Men jeg har 
faktisk tjekket timingen, og diskussionen om 
at skifte navn kommer langt før den viden-
skabelige begrundelse, siger Lotte Meinert.

Hendes forklaring på navneforandringen 
er, at det simpelthen har været et spørgsmål 
om at dæmpe frygten.

– Zoonoser – altså de sygdomme, der 
smitter mellem dyr og mennesker – vækker 

væmmelse og gør os ofte ekstra bange. Ved at 
gøre et videnskabeligt navn til det officielle 
signalerer man til befolkningen, at myndig-
hederne og forskerne har styr på situationen 
og ved, hvad der forgår, siger Lotte Meinert.

Naturen er ond
Mikkel Thorup ser også det videnskabelige 
navn H1N1 som et forsøg på at nedtone fryg-
ten og få flyttet influenzaen fra den offent-
lige samtale og ind i laboratoriet.

– Navnet ”svineinfluenza” giver let folk 
den association, at de hellere må løbe skri-
gende væk fra ethvert svin, de ser. H1N1 
derimod associerer til, at videnskaben har 
klassificeret den, og at vi kan følge, monito-

rere og kontrollere den.
”Naturen er ond,” 

hedder det i Lars von 
Triers film Antichrist, og 
Mikkel Thorup peger på, 
at frygten for svineinflu-
enza også har rod i nogle 
dybtliggende bevidst-
hedsforestillinger, vi har 
om naturen og dyrene 
som onde og vilde. 

– Vi har for eksempel 
de ældgamle forestil-
linger om kimærer, 

væsener, der er halvt menneske, halvt dyr, 
og vi har forestillingen om det beboede og 
civiliserede over for skoven og det vilde. Den 
fernis, der adskiller os fra dyrene, kan ned-
brydes eller overskrides, og så opstår noget 
potentielt meget farligt. Hvis samfundet og 
civilisationen bryder sammen, så vender 
mennesket tilbage til naturtilstanden. Men-
nesket bliver igen et dyr. Det har film, kunst, 
litteratur osv. i masser af tilfælde spillet på, 
og det betyder, at vi har et helt lager af fore-
stillinger i vores bevidsthed, der bare venter 
på at blive aktiveret. Når man hører om 
fugleinfluenza, er det næsten umuligt ikke 
at komme til at tænke på Hitchcocks film – 
fuglene, der kommer til os med ondskab og 
sygdom.

Men lige så vel som billeder kan være 
skrækindjagende, kan de også være stærkt 
afdramatiserende. Da den første dansker, 
en kvinde, blev konstateret smittet med den 
nye influenza, var der en del hemmelig-
hedskræmmeri omkring det, og hun forblev 
anonym i offentligheden. Senere er influen-
zaofrene dog dukket op på tv-skærmen i en 
lind strøm.

– Der var bl.a. en lærer fra en sportsef-
terskole, som var blevet smittet. Tv-holdet 
havde besøgt ham i hans hjem, hvor han lå i 
sin seng og så helt normal ud. Han var ikke 
blevet til halvt svin og halvt menneske, men 
så næsten rask ud. Så tænker vi: Ja, ja, det 
er nok ikke så galt, og går ud og vasker hæn-
derne en ekstra gang. Bare for en sikkerheds 
skyld, griner Mikkel Thorup.    

Næste numer af universitetets alumnemaga-
sin AUgustus, der udkommer primo oktober, 
har tema om influenza A(H1N1) og epidemier. 
Det kan også læses på www.au.dk/augustus 
fra den 23. september.

Masser af film har vist os billeder af, hvordan 
verden vil se ud, hvis den store epidemi-
katastrofe rammer os. Billederne har lagret 
sig i vores bevidsthed og blev uden tvivl ak-
tiveret hos mange af os, de første gange vi 
hørte om udbruddet af den nye influenza.

 ” Hvert år dør 500-1000 
mennesker i Danmark af 
en almindelig influenzaepi-
demi. Det er der ingen, der 
skænker en tanke. Det er 
blot en del af ’baggrundsstø-
jen’ ved at leve i et samfund.
Mikkel Thorup, adjunkt i idehistorie
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Af ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Overvurderet gammel gnavpotte eller 
vor tids største kunstner? Meningerne 
er delte om den amerikanske sanger 
og sangskriver Bob Dylan, hvis musik 
dannede rammen om årsfesten i Mu-
sikhuset, hvor en udvalgt skare af dan-
ske kunstnere fremførte Dylan-sange. 
En ting er dog sikker: Manden med 
den rustne stemme bliver tilsynela-
dende ved med at være aktuel. 

Det er heller ikke helt hen i vejret, 
at netop Bob Dylan spiller hovedrollen 
ved universitetets årsfest. Ifølge Jody 
Pennington, der er lektor ved Afdeling 
for Engelsk, er Bob Dylan nok den 
rockmusiker, hvis tekster er genstand 
for mest omfattende forskning på uni-
versiteter verden over. Pennington har 
selv – i samarbejde med tidligere pro-
fessor ved Aarhus Universitet Aiden 
Day – udbudt undervisningsforløb om 
Bob Dylans sange og deres relation til 
amerikanske samfundsforhold.

– Litteraturforskere tager Bob Dylan 
alvorligt, fordi de vurderer hans tek-
ster til at være lige så gode som poesi. 
Det er omdiskuteret, hvad man kan 
sammenligne Bob Dylans tekster med, 
men mange anser ham for at være i ka-
tegori med modernistiske digtere som 
T.S. Elliot og Ezra Pound eller med 
Beat-digterne Allen Ginsburg og Jack 
Keruac. Han er også blevet sammen-
lignet med den engelske digter Wil-
liam Blake, siger Jody Pennington. 

teksterne er tvetydige
Bob Dylan er kendt for at gå sine helt 

egne veje og udfordre sit publikum 
på stadigt nye måder. Man ved aldrig 
helt, hvor man har ham. Og tekster-
nes litterære kvaliteter ligger da også 
netop i deres tvetydighed, mener Jody 
Pennington og uddyber: 

– Bob Dylan begyndte sin karriere 
med at skrive folkesange. Mange fol-
kesange er meget konkrete og handler 
for eksempel om, at de sorte skal have 
stemmeret. På den måde bliver de 
meget tidsbundne. Bob Dylans folke-
sange er derimod tidløse – i en sang 
som ”Blowing in the wind” får vi aldrig 
et svar. Der er en tvetydighed, som bli-
ver ved med at lægge op til diskussion, 
siger Jody Pennington. 

Bob Dylan har i sin karriere gen-
nemgået forskellige ”faser”, hvor de 
litterære kvaliteter er mere eller min-
dre fremherskende. Jody Pennington 
fremhæver særligt tre plader fra midt 
i 1960’erne som særligt betydnings-
fulde. 

– På ”Bringing it All Back Home”, 
”Highway 61 Revisited” og ”Blonde on 
Blonde” er Bob Dylans tekster enormt 
komplekse af populærsange at være. 
Sangene består af lange sætninger med 
utroligt mange billeder, ideer og begre-
ber, som man aldrig har hørt før. Disse 
plader var banebrydende med hensyn 
til, hvad man kunne rent tekstmæs-
sigt, siger Jody Pennington. 

Fokus på musikken
Én ting er imidlertid teksterne. Noget 
andet er musikken, som i særlig grad 
var i fokus til arrangementet i Mu-
sikhuset, hvor kunstnere som Steffen 
Brandt, Camille Jones og Caroline 
Henderson fremførte personlige ver-
sioner af Dylan-sange. Kapelmester 
ved koncerten Peter Vuust, der også 
er lektor ved Center for Funktionelt 
Integrativ Neurovidenskab ved Aarhus 
Universitet, forklarer:

– Bob Dylan har en helt karakteri-
stisk måde at fremføre sine sange på. 
Han synger på en ret teatralsk måde 
og ”foredrager” nærmest teksterne. 
Vores sangere synger mere, og dermed 
kommer der mere fokus på musikken, 
fortæller Peter Vuust. 

Men findes Bob Dylans fans ikke 
kun i den generation, der er vokset op 
med ungdomsoprør, Vietnamkrig og 
krav om fri hash? Det afviser Peter 
Vuust og fortæller, at de unge kunst-
nere, der optræder til årsfesten, alle er 
fans af den amerikanske rockmusiker. 

– Hver gang jeg fortæller om det her 
arrangement, møder jeg nye Dylan-
fans. Det er helt utroligt. Og der er 
mange unge mennesker iblandt. Der er 
generelt en tendens i ungdommen til 
at kigge tilbage i tiden – Stevie Won-

der og Michael Jackson er populære 
som aldrig før. Populærmusikken fra 
1960’erne og frem har stadig en rela-
tivt bred appel, siger Peter Vuust. 

Men tilbage til Bob Dylan. Hvad han 
siger til at være med til at fejre Aar-
hus Universitet, melder historien ikke 
noget om. Noget tyder på, at Bob ikke 
er sart på sine gamle dage. Han rekla-
merer således både for kvindeundertøj 
og biler, og sangen ”Blowing in the 
Wind” vil efter sigende snart optræde 
i en reklame for en britisk supermar-
kedskæde.   

Akademisk rock
Bob Dylans musik 
var tema for Aarhus 
Universitets årsfest 
i Musikhuset. Hans 
tekster er samtidig et 
yndet forskningsobjekt 
for litteraturforskere.  

BoB dyLAN

Amerikansk sanger, sangskriver, 
guitarist og pianist. Født 1941 i Min-
nesota, USA.

Hans fødenavn er Robert Allen Zim-
merman. 

Bob Dylan indledte i 1988 den 
såkaldte ”Never Ending Tour” og 
turnerer stadig verden rundt. Han 
besøgte sidst Danmark i marts 2009. 

 ” Litteraturforskere 
tager Bob Dylan alvor-
ligt, fordi de vurderer 
hans tekster til at være 
lige så gode som poesi.
Lektor Jody Pennington
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Flemming Knudsen, byråds-
medlem og tidligere borgmester

Jeg synes, det var en fremragende 
koncert, som jeg har set meget 
frem til. Også selvom jeg ikke har 
et særligt forhold til Bob Dylan og 
med skam at melde kun kender få 
af hans sange. I 1960’erne var jeg 
mere til Beatles og Cliff Richard. 

Camille Jones,  
sanger

Jeg er måske den kunstner i aften, 
som har lyttet mindst til Bob Dylan. 
Men han skriver nogle skidegode 
sange! Det var fedt at stå på scenen 
til koncerten i aften, men det var 
også svært at synge hans sange, 
fordi der er så meget tekst.

Bente Kejser, kontorleder ved 
det teologiske Fakultet

Jeg er vokset op med Bob Dylan 
og er meget glad for hans musik. Til 
aftenens koncert var jeg især be-
gejstret for Poul Krebs, hvis stemme 
ligger tættest på Bob Dylans. Jeg 
skal helt sikkert hjem og lytte til de 
gamle lp’er igen!

”Jeg kan nu bevæge mig ud herfra og sige, at jeg har en 
ph.d. i Bob dylan fra Aarhus Universitet”. sådan afsluttede 
konferencier Mikael Bertelsen årsfestens program i Musik-
huset, hvor udvalgte danske kunstnere sang personlige 
versioner af Bob dylans sange. Koncerten blev bundet 
sammen af anekdoter fra Aarhus Universitets historie og 
små interviews. på billedet synger Kira ”Masters of War” 
– sangen er stadig aktuel, fortalte hun med henvisning til 
irak-krigen.

VoXPoP

dylan og dig?
Hvordan oplevede publikum koncerten 
i Musikhuset, og hvad er deres forhold 
til Bob Dylan? Campus fangede et 
par tilhørere og én af kunstnerne efter 
koncerten.
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Af Astrid Hellerup Madsen

ahm@adm.au.dk

Solen har fortrængt morgentågen i Universi-
tetsparken, mens græsset stadig er drivvådt af 
dug, da de første kampe skydes i gang. Der er 
trængsel blandt fodboldbenene på sidelinjen, 
for programmet er fyldt op, hele 72 hold er 
tilmeldt den årlige fodboldturnering. I samar-
bejde med Studenterrådet arrangerer Aarhus 
Universitets-Sport (AUS) idrætsdagen, der er 
åben for alle Århus’ videregående uddannelser.

– Snak med Team Leo, de kunne godt ende 
med en god placering, siger et par af benene 
og peger hen på fem fyre i hvepsegule spiller-
trøjer. Holdet består af Jacob Matzen, Michael 
Lund, Jan ”Glasknæ” Thygesen, Casper Tornø 
og Johan Langlet. De fem kender hinanden fra 
fodboldklubben Team Leo IF, der til daglig har 
hjemmebane på Knold Park, også kendt som 
Vorrevangsskolens sportsplads.

– Vi var også med for to år siden. Dengang 
kom vi til kvartfinalen, siger Casper Tornø.

Det sætter gang i en intern debat, for var det 
ikke først i semifinalen, de røg ud? Det bliver 
enstemmigt vedtaget.

– Idrætsdagen er et rigtig godt arrange-
ment. Det er faktisk skrevet ind i klubbens 
vedtægter, at det sociale skal gå forud for det 
sportslige, så det passer godt til en dag som i 
dag. Men vi kommer for at vinde, siger Jacob 
Matzen. 

Michael Lund supplerer:
– Vi er alle sammen studerende og færdes 

i det akademiske miljø. Derfor er det rart, at 
man kan lægge intelligensen fra sig og bare 
være en huleboer, der spiller fodbold.

Frygtindgydende match
Litteraturhistorie har i dagens anledning sta-
blet et hold på benene. Fra sidelinjen kommen-
terer de Team Leo.

– De ser frygtindgydende ud med matchen-
de trøjer, fodboldstøvler og det hele.

– Ja, og de varmer ligefrem op, lyder det 
blandt andet fra Litteraturhistories hold, der 
trods alt selv har fundet ens orange overtræks-
trøjer frem.

Team Leo indleder 
hver kamp med et 
kampråb: ”1, 2, 3, 
længe Leo” – og så 
går spillet i gang. 
Reglerne er simple: 
kun fire mand på 
banen, fri udskift-
ning, og det er ikke tilladt at tage bolden i 
hænderne. Hver kamp varer 11 minutter.

Modsat sidste år er sportsområdet i år ikke 
hegnet ind. Arrangørerne vurderer, at det 
betyder, der kommer flere tilskuere end sidste 
år. Sportsudøvere og fans kan have deres egen 
drikkelse og madpakke med, og det er popu-
lært. Efterhånden som formiddagen skrider 

frem, kommer flere og flere studerende ud i 
efterårssolen fra universitetets mørke audito-
rier. Græsplænen omkring banerne fyldes op, 
og fodboldene flyver rundt mellem de mange 
feststemte mennesker.

Team Leo taber første kamp 1-2 til et hold 
fra Ingeniørhøjskolen. Stemningen er lidt mat, 
og Jacob Matzen kommenterer:

– Vi gør det ikke for pengene ...
– Nej, sguda! afbryder Michael Lund.
– Vi gør det for bajerne. 

Det bakker de andre nikkende op om.

Resultattavlen
På vej over til ølteltet står resultattavlen. Fans 
og fodboldspillere flokkes om den for at se, 
hvordan holdene klarer sig. Klokken 11.11 er 
det officielt: Team Leo ender på en tredjeplads 
ud af de fire hold i puljen og går derfor ikke 
videre til mellemrunden.

Mads Kirkedal Henriksen kommer forbi 
resultattavlen. Han er idrætsdagsansvarlig for 
fodboldturneringen, men det er ikke det tunge 
ansvar, der giver ham sved på panden. Ud over 
at arbejde som frivillig for AUS, er han også 
tilmeldt turneringen med et hold. Derfor er 

han ikke helt opda-
teret på resultaterne, 
da han prøver at 
udpege en potentiel 
vinder:

– Det er svært 
at sige, hvem der 
vinder. Tandlæger-

nes hold plejer at have gyldne ben, men de er 
vist ikke tilmeldt i år. Men dem der Team Leo 
skulle have gode chancer for at nå podiet...

Men da havde Team Leo selv læst skriften 
på resultattavlen og var gået direkte til tredje 
halvleg. 

– Selvom øllene smager bedre, når man vin-
der, siger Johan Langlet.   

en idrætsdag = Motion x Ceres²
En kold og nytappet fadøl eller en lunken Ceres fra 
sportstasken? Lige meget hvad smager øl bedst, 
når man vinder. Det mener i hvert fald Team Leo, et 
topseedet hold fra Idrætsdagens fodboldturnering i 
Universitetsparken.

 ” De ser frygtindgydende ud 
med matchende trøjer, fodbold-
støvler og det hele.
Litteraturhistories hold, da de ser Team Leo

– Og så lige en øl til at tage toppen af mælkesyren i benene, siger Team Leo’s Michael Lund. Efter tre opslidende kampe slapper holdet af i solen.

FiNALeoVeRsiGt FodBoLd:

Herre-rækken:
Baskerne 3  —  2 FC Priest

Mix-rækken: 
Guldbajerne 0  —  5 FC Kausal
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AU afvikler det meget uofficielle verdensmester-
skab i kajkagekast. Opskriften er simpel: et måle-
bånd og 50 tilmeldte til at kaste 50 kajkager. Og så 
selvfølgelig et veloplagt publikum der ikke går af 
vejen for en regn af lyserødt guf. Dagens rekord var 
på 21,9 meter.
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Af Hans plauborg

hhp@adm.au.dk 

Aarhus Universitet er i øjeblikket landets bed-
ste universitet, når det gælder om at tilbyde 
sine studerende iværksætterrelevante fag. 

Det belønnede videnskabsminister Helge 

Sander ved at give universitetet prisen som 
årets iværksætteruniversitet i forbindelse med  
årsfesten. Tidligere har Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU), It-universitetet og Copen-
hagen Business School (CBS) modtaget prisen, 
og det er således første gang, at prisen går til 
et universitet uden for hovedstadsområdet. 

– Vi ved, at iværksætteri og innovation er et 
vigtigt våben i kampen mod krisen. Evnen til 
at tænke nyt og kreativt efterlyses overalt. Der-
for er det glædeligt, at det er kommet på flere 
studerendes skema, og Aarhus Universitet har 
været bedst af alle til at øge udbuddet af iværk-
sætterrelevante kurser. 

AU bedste iværksætteruniversitet

 ” husk at pleje forholdet  
til tidligere studerende“

Af Hans plauborg

hhp@adm.au.dk

– Jeg har altid følt mig tæt knyttet til Aarhus 
Universitet, og med denne titel vil båndet 
til universitetet blive endnu tættere, sagde 
Anders Fogh Rasmussen i sin takketale efter 
at have modtaget billedhuggeren Hanne War-
mings skulptur som bevis på udnævnelsen til 
årets æresalumne. 

Anders Fogh Rasmussen fremhævede bl.a., 
at økonomistudiet, som han afsluttede i 1978, 
havde lært ham en metode til at arbejde og ræ-
sonnere på, som han havde haft gavn af hele 
sit liv.

– Det betyder dog ikke, at jeg vil holde mine 
lærere fra dengang ansvarlige for alt, hvad jeg 
sidenhen har sagt og gjort, sagde en veloplagt 
Fogh Rasmussen, der holdt sin takketale uden 
manuskript.

stor værdi i alumner
Campus spurgte efterfølgende Danmarks tid-
ligere statsminister, om danske universiteter 
generelt gør for lidt ud af at pleje relationerne 
til tidligere studerende.

– Kigger man på, hvad universiteter i lande 
som England og USA gør, så må 
man svare ja. I de lande har 
universiteterne selvfølgelig en 
direkte økonomisk interesse i 
at holde kontakten, som danske 
universiteter ikke har haft. Men 
universiteterne er i dag i langt 
større konkurrence med hinan-
den globalt, så det er da afgø-
rende vigtigt, at også danske 
universiteter knytter bånd til 
tidligere studerende, som kan 

Anders Fogh Rasmussen:
fungere som ambassadører rundt om i verden.

Anders Fogh Rasmussen mener, at danske 
universiteter generelt har været for dårlige til 
at udnytte den rolle, alumner kan spille for 
markedsføringen af deres alma mater.

– Jeg kan se, at i de omtaler, der har været 
af mig i internationale medier i forbindelse 
med mit nuværende job, står der næsten altid, 
hvor jeg har taget min uddannelse. Ad den vej 
bliver Aarhus Universitet nævnt alle mulige 
steder, og det er der selvfølgelig en værdi i.   

Universitetets alumnemagasin AUgustus brin-
ger i næste nummer et længere interview med 
Anders Fogh Rasmussen om hans tid som stu-
derende på Aarhus Universitet. Det kan også 
læses på www.au.dk/augustus fra den 23. 
september.

Generalsekretær for NATO, tidligere statsminister Anders 
Fogh Rasmussen, modtog med stolthed udnævnelsen 
til æresalumne. Det er af stor værdi for universitetet at 
knytte tættere bånd til tidligere studerende, sagde han 
efterfølgende til Campus. 

Uniparkens  
sjoveste orkester

Endnu engang fyrede TV-2 op for en 
flok særdeles feststemte universitets-
studerende, der bestemt ikke var 
klar til at gå hjem, da ”Bag duggede 
ruder”, traditionen tro, bølgede ud 
gennem højttalerne som aftenens 
sidste nummer. Selvom det store 
koncerttelt i Universitetsparken kun 
var lidt mere end halvt fyldt, er ho-
vedansvarlig for Danmarks Største 
Fredagsbar Louise Ydemann Duarte 
godt tilfreds med de 2200 solgte bil-
letter til aftenens koncerter.
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– Ja, I har faktisk formået at fordoble antal-
let fra 2007 til 2008, sagde videnskabsminister 
Helge Sander bl.a. i sin tale.

Iværksætterbarometeret 2009 viser, at an-
tallet af iværksætter- og entrepreneurskabsfag 
ved de otte danske universiteter er vokset 
næsten 25 procent fra 2007-2008. Over halv-
delen af de udbudte kurser ligger på enten 
Aarhus Universitet eller Copenhagen Business 
School.   
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Af Louise debois og Astrid Hellerup Madsen

ldn@adm.au.dk / ahm@adm.au.dk

– Hvis universitetet eller de enkelte institutter 
tilbød kurser i studieteknik, kunne det have 
gjort nogle ting nemmere, siger Nina Larsen. 

Hun læser statskundskab på femte semester, 
men kan stadig tydeligt huske sin studiestart. 

– Som ny studerende fik vi stor hjælp fra 

universitetet til at komme i gang med det so-
ciale, og det var selvfølgelig dejligt. Men i for-
bindelse med det studietekniske, altså at lære 
hvordan man læser på universitetet, var der 
ikke meget hjælp at hente.

På gymnasiet var hun vant til at pensum 
ikke var større, end at hun kunne nå at læse 
det hele grundigt. Men da hun begyndte på 
universitetet, fandt hun ud af, at det kan være 

et problem at nå alting.
– Jeg brugte det første år på at lære, hvor-

dan man studerer på universitetet, siger hun.

struktur og brainstorm
Derfor synes Nina Larsen også, det ville være 
en god idé, hvis hvert studium kunne tilbyde 
kurser på første semester.

– Jeg meldte mig i foråret til et eksternt 
skrivekursus, som handlede om, hvordan man 
skriver en god eksamensopgave. Der lærte jeg 
nogle redskaber til, hvordan man kan struktu-
rere sin opgave, sin tid, lave en god problem-
formulering og brainstorme på en god måde, 
siger Nina Larsen.

Af Louise debois og Astrid  Hellerup Madsen

ldn@adm.au.dk / ahm@adm.au.dk

Når nye studerende begynder på universitetet, 
skal de lære at aflæse en helt ny kultur. I gym-
nasiet havde de 30 timer om ugen, men som 
studerende på et universitet har de måske kun 
ni, samtidig med at pensumrammen er steget 
markant.

– De studerende er meget forskellige. Nogle 
har det som fisk i vandet, når de starter på 
universitetet. Men ca. halvdelen er ikke for-
trolige med de nye universitetspædagogiske 
former. På dem kan studiestarten virke som 
et knytnæveslag. Den studerende kan have 
svært ved at strukturere tiden, inddele stoffet 
og skære det store pensum til. Og det betyder, 
at deres faglige udbytte er lavt, siger Dorte 

Ågård, der er ph.d.-stipendiat ved Center for 
Undervisningsudvikling. 

Hun har undersøgt, hvordan studiestarterne 
på Engelsk oplever studiestarten. Engelsk-
studiet er kun et eksempel, men ifølge Dorte 
Ågård kan resultaterne bredes ud til mange 
andre fag.

Undersøgelsen viser, at de studerende selv 
synes, de har problemer med at planlægge deres 
tid. Samtidig efterlyser underviserne bedre for-
beredelse hos de studerende. Men Dorte Ågård 
mener, at det er to sider af samme sag:

– Pludselig skal de nye studerende lære at 
disponere deres dag, deres uge, ja, op til et helt 
semester på en gang. De skal selv skabe ram-
merne for en ottetimers arbejdsdag, siger hun.

studerende bliver yngre
Anne Teglborg, der er fuldmægtig i studiefor-

Studiestart kan ramme 
som et knytnæveslag
Mange studerende har svært ved at finde deres 
akademiske fodfæste. I takt med at de studerende 
bliver yngre, bliver problemet større. Hvis universitetet 
og studiet giver en hånd med, kan det i sidste ende 
forhindre nystartere i at droppe ud.

I rus-ugen handler det mest om sjov og 
ballade, men snart er studiet i gang, og 
kravet til de studerende om at kunne 
strukturere hverdagen melder sig. Her 
er det rus-arrangementet fra Teologi.

valtningen, er enig med Dorte Ågård i, at det 
er en stor omvæltning for de studerende at 
begynde på universitetet. Hun mener, det er 
noget, universitetet vil have endnu mere fokus 
på i de kommende år.

– De studerende bliver yngre og yngre, 
når de starter, blandt andet på grund af re-
geringens kvikstartsbonus. Og jo yngre de 
studerende er, jo mere kan der være brug for 
at lave initiativer for at hjælpe dem til at klare 
overgangen fra gymnasiet og dermed mindske 
frafaldet, siger hun.

Ifølge Dorte Ågård kan det skabe en ond cir-
kel, hvis den studerende ikke kan strukturere 
universitetets frie rammer. 

– Så kan man ikke følge med, man begynder 
at kede sig, ender med at få lavet mindre og 
dropper måske til sidst ud, siger hun.

ikke stå på egne ben fra begyndelsen
Dorte Ågård mener, at de enkelte institutter 
skal give de studerende støtte til få struktur på 
tingene. Det kan de enkelte fag f.eks. gøre ved 
at give flere skriftlige opgaver, gerne opgaver, 
som ikke kræver rettearbejde af underviserne. 
På den måde lærer den studerende at inddele sit 
stof. En anden god hjælp er at gøre mere ud af 
at få læsegrupperne til at fungere, fordi det ikke 
er noget, der nødvendigvis kommer af sig selv.

Undersøgelsen viser også, at de studerende 
mangler variation i undervisningsformerne.

– Det skal alle undervisere tænke på ved at 
gøre deres undervisning involverende og vari-
eret. Og det gælder såmænd hele vejen gennem 
studiet, siger Dorte Ågård.

Hendes erfaring er, at det er den, der ar-
bejder, der lærer noget. Og hvis underviseren 
knokler med en forelæsning i tre timer, er det 
ham eller hende, der lærer mest. Derfor skal 
de studerende også stilles over for opgaver, 
hvor det er dem, der skal gøre arbejdet.

– Det er også gymnasiets ansvar at gøre 
deres elever klar til en videregående uddan-
nelse, men universitetet og de enkelte studier 
har en forpligtelse til at videreføre den proces, 
siger hun og fortsætter:

– ”De studerende skal stå på egne ben,” 
siger mange. Men skal de det fra første dag? 
spørger Dorte Ågård, og giver selv svaret: Nej, 
det skal de lære at gøre i løbet af det første 
halve til hele år.   
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Man skal lære at være universitetsstuderende …
… og hvis universitetet ikke lærer de studerende det 
godt nok, søger de hjælp udefra. Men det er ærgerligt, 
mener Studenterrådet.

Den udmelding er Svend Dyrholm, formand 
for Studenterrådet, helt enig i. Han mener, det 
er ærgerligt, at det ikke var universitetet, der 
hjalp Nina Larsen.

– Mange gange bliver studerende selv over-
ladt til at lære studieteknik hen ad vejen. Med 
ordentlig undervisning i studieteknik kunne 
mange spare halvandet år på at famle rundt i 
pensum, siger han. 

Studenterrådet tilbyder bl.a. et kursus i 
studieteknik og lynlæsning, som studerende 
kan følge for 500 kr., men det er ikke specifikt 
knyttet til enkelte universitetsfag og er derfor 
meget overordnet. I sit arbejde i Studenter-
rådet hører Svend Dyrholm ofte historier, der 
ligner Nina Larsens, og han mener, at ønsket 
om mere studieteknik er stort blandt de stude-
rende.   
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Af Jens Chr. Djurhus

 Gennem de sidste par år er der 
foregået en ganske mand-
skabskrævende proces, hvis 

formål er at rangstille publicerede 
forskningsresultater, så forsknings-
produktionen kan blive en del af 
fordelingen af fremtidige nye basis-
midler til de danske universiteter. 
Processen har været lang og tung 
med masser af ekspertgrupper og 
med resultater, der ikke altid har 
været vellykkede. Men nu har man 
så vedtaget, at de bibliometriske data 
fra 2010 indgår som en del af forde-
lingsnøglen for basismidlerne.

Argumentet for indførelsen er, 
at man gerne ser en fordeling af 
basismidler med dynamik. Spørgs-
målet er imidlertid, om processen 
er destruktiv eller konstruktiv. Vi er 
nogle stykker, der har advaret mod, 
at bibliometri, som oprindeligt var 
et ganske fornuftigt redskab for bib-
lioteker, kan gå hen at blive et meget 
destruktivt våben. 

Kan svække dansk forskning
Fordelingsfaktoren kunne give anledning til, 
at man brugte meget krudt på at kontrollere 
hinanden, og at det kunne komme til at ligne 
professionel fodbold, hvor man af bibliome-
trisk-kosmetiske grunde hyrer forskere eller 
forskergrupper, der kan stive ens bibliometri-
ske statistik af. Og i yderste konsekvens, at det 
ikke blot kunne give anledning til krig mellem 
institutioner, men krig helt ned på institut-
niveau, når visse institutter skulle “slæbe det 
hele hjem” for andre uden særlig belønning. Alt 
i alt kunne denne bibliometriske øvelse nemt 
gå hen at svække danske forskningsinstitutio-
ner internationalt frem for at styrke dem, hvil-
ket i virkeligheden er det, vi har mest brug for.

Før sommerferien brød det da også ud, idet 
personer på RUC med forstand på bibliometri 

sekunderet af den daværende rektor for Han-
delshøjskolen i København svang sig op til at 
sige, at Aarhus Universitet pyntede sig med 
lånte fjer og direkte svindlede, når meget store 
dele af den forskning, som Aarhus Universitet 
påberåber sig via Klinisk Institut, i virkelighe-
den er sygehusbaseret forskning. 

Forskningen tilhører universitetet
Som institutleder for Klinisk Institut kunne 
jeg ikke ignorere de meget kraftige udtalelser, 
og jeg har siden haft lejlighed til at gennemgå 
den stikprøve, som de voldsomme udsagn 
er baseret på. Og den gennemgang gav ikke 
anledning til at ændre ved det faktum, at den 
forskningsproduktion, som Aarhus Universitet 
påberåber sig via Klinisk Institut, er Aarhus 
Universitets.

Klinisk Institut er på vegne af Aarhus Uni-
versitet eneansvarlig for den forskning, der 

foregår på universitetshospitalet. En klinisk 
professor er hos os lønnet af universitetet til 
at udøve forskning med en universitetsløn, der 
overstiger halvdelen af den samlede løn. Det 
gælder, uanset om pågældende er internt eller 
eksternt finansieret. 

Alle yngre forskningsmedarbejdere hos de 
kliniske professorer har fuld universitetsansæt-
telse, og rundt omkring på Århus Universitets-

hospital er der seniorforskere, som 
enten har hel eller halv ansættelse 
ved universitetet. Den psykiatriske 
forskning er fortrinsvist dækket af 
universitetsmidler, og væsentlige 
dele af forskningsfaciliteterne i uni-
versitetshospitalet er bemandet med 
universitetspersonale. Yderligere 
bidrager Aarhus Universitet til at ved-
ligeholde bygninger og til drift med 
huslejelignende udgifter i form af en 
afgift, der er bestemt af den lønsum, 
som overføres til regionerne for at 
købe ansatte ved Århus Universitets-
hospital fri til forskning. 

enestående i danmark
Det kan være svært for udenforstå-
ende at forstå konstruktionen. Selv 
internt i universitetet har der været 
usikkerhed omkring, hvad Klinisk 
Institut egentlig var for en størrelse, 
og hvor den hørte hjemme. Imidler-
tid står tilbage, at de personer, der er 
tilknyttet Klinisk Institut og dermed 

universitetet, har vilkår, der tilsyneladende er 
enestående i Danmark. Århus Universitetsho-
spital er et universitetshospital i den moderne 
form, der nu tilstræbes mange steder i Europa. 
Ærgerligt er det bare, at man fra centralt hold 
ikke kunne finde et mere konstruktivt virke-
middel, som sikrede, at danske forsknings-
institutioner primært fokuserer på at være 
internationalt kompetitive frem for nationalt. 
Måske skulle man i stedet anvende en over-
headbelønning til ikke-statslige midler opnået 
i national og international konkurrence. Det 
ville have en helt anden og mere dynamisk ef-
fekt uden destruktive islæt.

Jens Chr. Djurhus er professor og institutleder, 
Klinisk Institut samt formand for De Frie Forsk-
ningsråd

Af Peter Borgen Sørensen

 Jeg tror, at vi er en del ansatte og stu-
derende ved Aarhus Universitet, der 
krummer tæer ved tanken om, at netop 

Anders Fogh Rasmussen har fået en ærestitel 
ved Universitetet. 

Jeg kan ikke se, at han har bidraget positivt 
til meget af det, som jeg mener, et universitet 
skal stå for. Hans korstog mod "smagsdom-
mere", som han værdiladet og nedrakkende 
kaldte højtudannede og dygtige folk, mens han 
ansatte den mest udtalte smagsdommer i form 
at Bjørn Lomborg, bidrog ikke til udvikling af 
det intellektuelle klima i Danmark. Fogh Ras-
mussen åbnede dørene for et højre-populistisk 

parti, der på mange punkter spiller på den 
jævne danskers følelser som styrende for lan-
dets politik i stedet for ansvarsfuldt politisk 
arbejde. Hans håndtering af Muhammed-
krisen, med afvisning af flere ambassadører, 
vidner heller ikke om den store intellektuelle 
kapacitet. Det samme gælder hans beslutning 
om at deltage i Irak-krigen og hans tætte 
samspil både politisk og personligt med den 
amerikanske højrefløj, der på mange punkter 
styrede efter anti-intellektuelle og følelsesbe-
tonede principper. 

Den eneste grund, jeg kan se til at udnævne 
Anders Fogh Rasmussen, er, at han "er blevet 
til noget," og at universitetet, i et forsøg på at 

brande sig, gerne vil vise omverdenen, at man 
godt kan blive til noget, selvom man har læst 

på Aarhus Universitet, men det gør mig ikke 
mindre flov over udnævnelsen.

Næste år kan vi så fortsætte linjen og ud-

nævne en af Anders Fogh Rasmussens nærme-
ste folk, nemlig Bjørn Lomborg. Han er også 
en tidligere studerende fra Aarhus Universitet, 
der er "blevet til noget".

Svend Auken, der jo lige er blevet hædret 
af den progressive del af den amerikanske 
kongres, mener jeg klart overskyggede Anders 
Fogh Rasmussen i forhold til intellektuel for-
måen og var derfor en bedre kandidat til pri-
sen. Han er desværre ikke blandt os længere, 
men mange andre nulevende personer kunne 
også nævnes.

Peter Borgen Sørensen er seniorforsker ved 
Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet

Fogh uværdig til ærestitel

 ” Den eneste grund, jeg 
kan se til at udnævne Anders 
Fogh Rasmussen, er, at han 
"er blevet til noget".
Seniorforsker Peter Borgen Sørensen

Destruktivt eller konstruktivt?
Rangstilling af forskning:

 ” Vi er nogle stykker, der 
har advaret mod, at biblio-
metri kan gå hen at blive et 
meget destruktivt våben.
Jens Chr. Djurhus, professor og  
institutleder, Klinisk Institut
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Professor, overlæge, dr.med. Allan Flyv-
bjerg modtog årets Forskningsformidlings-
pris, som Aarhus Universitets Jubilæumsfond
uddeler. Prisen på 75.000 kr. er en påskønnel-
se af hans fremragende og banebrydende for-
midling af viden fra universitetet til samfun-
det. 

Allan Flyvbjerg er dels professor i eksperi-
mentel klinisk forskning ved Aarhus Universi-
tet, dels overlæge på Århus Universitetshospi-
tal, Medicinsk Afdeling M, som beskæftiger
sig med diabetes og endokrinologi.

Allan Flyvbjerg og hans forskergruppe anses
i dag for at være blandt de internationalt fø-
rende inden for forskning i årsagerne til
fedme, hjerte-kar-problemer og diabetes. 

Samtidig har han gennem de sidste 15 år
evnet at bygge bro mellem videnskabens ver-

den og den brede befolkning. I utallige artik-
ler, debatindlæg, tv- og radioindslag, foredrag
og deltagelse i ikke-universitære arbejdsgrup-
per har han udbredt budskabet om sammen-
hængen mellem overvægt, hjerte-kar-sygdom-
me og diabetes.

På elegant vis har han kommunikeret, at
disse sygdomme på den ene side kan være in-
validerende og livstruende – og samtidig, at
en effektiv forebyggelse, tidlig opsporing og
optimal behandling resulterer i, at de berørte
personer kan leve et langt og godt liv på lige
fod med alle andre danskere. 

Allan Flyvbjerg er på ottende år formand for
Diabetesforeningen, og han er endvidere til-
delt en lang række tillidsposter, bl.a. i Sund-
heds- og Forebyggelsesministeriet, Beskæfti-
gelsesministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Pernille Rattleff, lektor og studieleder ved
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole fik
ved Aarhus Universitets årsfest universitetets
Universitetspædagogiske Pris på 75.000 kr.
som påskønnelse af hendes indsats for fremra-
gende og banebrydende undervisning på Aar-
hus Universitet.

Pernille Rattleff forsker i it og læring og un-
derviser i teorier om voksnes læring, viden-
skabsteori og forskningsmetoder, systemteori
og organisationsteori. Samtidig er hun studie-
leder for de syv kandidatuddannelser på Insti-
tut for Didaktik.

På Danmarks Pædagogiske Universitetssko-
le har Pernille Rattleff spillet en afgørende

rolle i den pædagogiske udvikling dels af sko-
lens uddannelser og dels af skolens egen
undervisning af de studerende. 

Pernille Rattleff er en af hovedkræfterne bag
DPU’s nye kandidatuddannelse i it-didaktisk
design og har udviklet en model for it-under-
visning på kandidatuddannelsen i pædagogisk
psykologi, hvor der nu anvendes systematisk
videostreaming af dele af undervisningen, som
understøttes med forskellige online-aktiviteter
på DPU’s e-læringsplatform.

I sit aktuelle projekt undersøger Pernille
Rattleff de studerendes forståelse og brug af
matematik på Aarhus Universitets økonomis-
tudium.  

Fremtrædende internationale forske-
re blev ved Aarhus Universitets årsfest
æresdoktorer ved universitetet. 

Titlen “doctor honoris causa” kan et uni-
versitet tildele forskere, der skønnes i den
grad at have gjort sig videnskabeligt for-
tjent, at det findes naturligt at hædre dem
med den højeste videnskabelige grad.

Tidligere blev æresdoktorer kun udnævnt
i forbindelse med universitetets jubilæer,
men siden 2007 har universitetet benyttet
sin årsfest til at sig at hædre anerkendte
forskere, der i de fleste tilfælde også har
samarbejdet med forskere ved universitetet.
Det gjaldt også de to forskere, der i 2003
fik nobelprisen kort tid efter, at universite-
tet havde udnævnt dem til æresdoktorer.

Som eneste dansker blev dommer ved Den
Europæiske Menneske-
rettighedsdomstol Peer
Lorenzen udnævnt
som æresdoktor efter
indstilling fra Det
Samfundsvidenska-
belige Fakultet. Peer
Lorenzen er juridisk
kandidat fra Aarhus
Universitet og har haft
en enestående juridisk
karriere, der også har resulteret i væsentli-
ge bidrag til den juridiske forskning – især
inden for menneskerettigheder.

Professor Theodor
Baums, leder af Insti-
tut for Jura og Finansi-
ering, Johann Wolf-
gang Goethe Universi-
tät i Frankfurt, blev
udnævnt som æresdok-
tor ved Handelshøj-
skolen, hvor han i en
årrække har samarbej-
det med især det sel-
skabsretlige forsk-
ningsmiljø.

Professor Irving A.
Mendelssohn, Dept.
of Oceanography and
Coastal Sciences, Loui-
siana State University,
USA, blev udnævnt
som æresdoktor ved
Det Naturvidenska-
belige Fakultet.
Hans samarbejde med
forskere på Biologisk
Institut gennem de seneste to årtier har re-
sulteret i en række fælles publikationer lige-
som professor Mendelssohn har flere gange
har holdt gæsteforelæsninger og deltaget i
instituttets undervisning.

Professor Neil Shephard fra Nuffield Col-
lege/Oxford-Man Institute, Oxford Univer-
sity har de seneste 10
år samarbejdet med
professor Ole Barn-
dorff-Nielsen fra Insti-
tut for Matematiske
Fag og forsknings-
centret CREATES ved
Økonomisk Institut.
De har sammen bl.a.
leveret bemærkelses-
værdige og betydnings-
fulde bidrag til den finansielle økonometri.
På den baggrund blev Neil Shephard ud-
nævnt til æresdoktor ved både Det Natur-
videnskabelige og Det Samfundsvi-
denskabelige Fakultet.

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fa-
kultet er den ene af to nye æresdoktor en
internationalt førende forsker inden for
eksperimentel nyreforskning. Doktor Mark
A. Knepper leder La-
boratory of Kidney
and Electrolyte Mate-
bolism (LKEM) ved
National Institutes of
Health i Bethesda,
USA, og har siden
1991 arbejdet tæt sam-
men med en række
forskere ved Det
Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet. Det har bl.a. ført til 119 peer-
review’ede artikler i internationale tids-
skrifter. 

Fakultets anden ny
æresdoktor er profes-
sor Thomas Will-
now fra de medicinske
fakulteter ved Berlins
universiteter. Hans
forskning har løst
længevarende spørgs-
mål om den menne-
skelige fysiologi og
medført en ændret opfattelse af centrale
koncepter i medicinsk biologi. Thomas
Willnow har haft at mangeårigt samarbejde
med kollegaer fra flere afdelinger på Aarhus
Universitet og Århus Universitetshospital.
Især samarbejdet med professor Anders
Nykjær fra Institut for Medicinsk Biokemi
har medført mange videnskabelige gen-
nembrud.

Ved Det Humanistiske Fakultet er 
professor Georges
Kleiber fra l’Universi-
té Marc Bloch de Stras-
bourg, udnævnt som
æresdoktor. Lige siden
sin banebrydende bog
om reference fra 1981
har Georges Kleibers
arbejde haft afgørende
betydning for udvik-
lingen af semantik som
en sprogvidenskabelig disciplin. Georges
Kleiber har flere gange besøgt Aarhus Uni-
versitet.

Professor emeritus i almen pædagogik
Dietrich Benner fra
Humboldt Universite-
tet i Berlin blev ud-
nævnt som æresdok-
tor ved Danmarks
Pædagogiske Uni-
versitetsskole. 

Dietrich Benner
anses af mange for at
være den mest frem-
ragende og mest in-
spirerende nulevende
forsker inden for almen pædagogik og pæ-
dagogisk filosofi i Europa. Han er uddannet
filosof og specialiseret i almen pædagogik.
Hans bøger Allgemeine Pädagogik fra 1987
og Hauptströmungen der Erziehungswis-
senschaft fra 1991 har opnået klassikersta-
tus inden for den pædagogiske filosofi. 

Læs mere om de nye æresdoktorer på
www.au.dk/da/nyheder/seneste

Fotos: Lars Kruse/AU-foto
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Otte nye æresdoktorer

Pris for it-læring

Banebrydende formidling

ph.d.-graden forskningsstøtte legater
Forsvar

HUM
Mag.art. Mogens Skaaning Høegsberg forsvarer sin
ph.d.-afhandling “Materiel kultur og kulturel identitet
i det norrøne Grønland”. Forsvaret finder sted ons-
dag d. 16. september 2009 kl. 13.00 i Auditorium 5,
Moesgård.

SAM
Torsdag den 17. september 2009 kl. 13.00 forsvarer
cand.scient.pol. Thomas Gammeltoft-Hansen sin
ph.d.-afhandling “Access to Asylum: International 
Refugee Law and the Offshoring and Outsourcing of
Migration Control”. Forsvaret finder sted i auditorium
455 (bygning 1342) på Juridisk Institut ved Aarhus
Universitet.

Tildelinger

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Christer Swan Andreasen for afhandlingen
“Progression of muscular impairment and lack of
neurotrophic support in diabetic polyneuropathy”.

Cand.scient. Kamille Smidt Rasmussen for afhand-
lingen “Zinc transporters in the pathophysiology of
diabetes”.

Cand.scient. Jesper Tobias Andreasen for afhandlin-
gen “Are Nicotinic Acetylcholine Receptors a Relevant
Target for Novel Antidepressants?”.

Cand.med. Lasse Solskov for afhandlingen “Protec-
tion against myocardial ischaemia-reperfusion injury
by activators of AMP-activated protein kinase
(AMPK)”.

Det Humanistiske Fakultet
Ph.d.-skolen i Humanistisk Videnskab opslår et antal
ph.d.-stipendier (4+4 og 5+3) finansieret henholdsvis
af Det Humanistiske Fakultet og Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation til besættelse pr. 1. februar
2010.

De fulde opslag vil blive lagt på fakultetets hjem-
meside www.phd.humaniora.au.dk/stipendier/opslag

Ansøgningsfrist: torsdag den 15. oktober 2009 kl.
12.00.

Det Teologiske Fakultet
Ved Ph.d.-skolen Teologi og Religionsvidenskab, Det
Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet opslås et antal
stipendier inden for fakultetets forskningsområder til
besættelse pr. 1. februar 2010 eller snarest derefter.
Stipendierne besættes enten som scholarstipendier
med indskrivning på ph.d.-uddannelsen før afslutning
af kandidatuddannelsen (4+4-ordningen) eller som
ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-uddan-
nelsen efter afsluttet kandidateksamen (5+3-ordning-
en). 

Opslagets fulde ordlyd kan ses på www.teo.au.dk 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. oktober 2009 kl.

12.00.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-
skole er et antal ph.d.-stipendier inden for økonomi
og ledelse, jura, statskundskab, psykologi og sam-
fundsvidenskab ledige til besættelse pr. 1. februar
2010 eller snarest derefter. 

Se en komplet oversigt over aktuelle opslag samt
opslagenes fulde ordlyd på www.samfundsviden-
skab.au.dk/aktuelt/ledige-stillinger

Ansøgningsfrist: den 15. oktober 2009 kl. 12.00.

Det Danske Institut i Athen
Ved Det Danske Institut i Athen er en række stipendi-
er til rådighed til ophold i perioden 1. februar - 31.
juli 2010. Stipendierne kan søges til forskningsophold
inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæ-
ologi, kunst og arkitektur, samt af udøvende kunst-
nere. Endvidere vil der i samme periode være mulig-
hed for tildeling af et begrænset antal frie ophold til
andre fagdiscipliner end ovennævnte. 

Ansøgningsskema kan hentes fra instituttets hjem-
meside www.diathens.com 

Ansøgningsfrist den 16. oktober 2009. 

Lektor A. P. Rossens Mindefond
kan i efteråret 2009 uddele en eller flere portioner til
tyskstuderende, gerne med tysk på kandidatniveau,
der er danske statsborgere og “har vist selvstændig-
hed og vurderingsevne på et godt fagligt grundlag”.
Midlerne skal anvendes til ophold ved et tysksproget
universitet. 

Ansøgninger med alle relevante oplysninger til for-
manden sendes til: 

Lektor A. P. Rossens Mindefond, Advokat Marianne
Fournais, Lett Advokatfirma, Rådhusgården, Vester
Alle 4, 8000 Århus C

Ansøgningsfrist: den 16. november 2009.

Elisabeth Munksgaard Fonden
Fonden yder økonomisk støtte til studerende og
yngre kandidater inden for arkæologifagene, og hi-
storie (fortrinsvis ældre historie). Der uddeles stipen-
dier på normalt op til 50.000 kr.  Ansøgningsfrist
den 1. oktober. Opslag og ansøgningsskema på Na-
tionalmuseets hjemmeside, www.natmus.dk (Om Na-
tionalmuseet, Bevillinger og fonde). 

Det Danske Institut i Athen
Ved Det Danske Institut i Athen kan studerende, der
arbejder med Grækenlands og middelhavslandenes
kulturer, søge om ophold eller frit ophold i institut-
tets gæstelejlighed i Koukaki i perioden 1. februar
2010 til 31. juli 2010.  

Frit ophold i op til to måneder kan kun søges af
specialestuderende. Ansøgningsskemaet kan hentes
på www.diathens.com

Ansøgningsfrist: den 16. oktober 2008. 

Kronprins Frederiks legat
Crown Prince Frederiks’s Fund udbyder legat til et års
videregående non-degree studier ved John F. Kenne-
dy School of Government ved Harvard University i
studieåret 2010-2011. Legatet tildeles to højt kvalifi-
cerede studerende på overbygning inden for stats-
kundskab, økonomi, jura, forvaltning el.lign., ved et
dansk universitet eller anden højere læreanstalt. 

Se venligst: www.wemakeithappen.dk
Ansøgningsfrist er onsdag, den 14. oktober, 2009,

kl. 12.00. 

meddelelser
Redigeret af Nyhedstjenesten, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C. Deadline onsdag kl. 12 i lige uger. Opslag sendes til meddelelser@au.dk 

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

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

Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk
Her er det muligt at indtaste sin annonce gratis. 

boliger

Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 

Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger
opslået ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af
fakulteternes hjemmesider.

studenterundervisere

Afd. for Engelsk
Ved Afdeling for Engelsk opslås der herved i alt 10
stillinger som instruktor (studenterunderviser) for
efterårssemesteret 2009 inden for følgende 1.-årsdis-
cipliner: “Engelsksproget litteratur 1550-1800” og
“Fonetik og fonologi”.

Stillingerne kan søges af ældre studerende med
særlig interesse og kompetence inden for de pågæl-
dende områder. Nærmere oplysninger om stillinger-
nes indhold kan fås ved henvendelse til Dominic
Rainsford (litteratur) og Ocke Bohn (fonetik).

Ansøgningsfrist: mandag den 28. september 2009
kl. 12.00.

Bedre opgaver
– bedre oplæg
Tværfaglige kurser i akademisk skriftlig 
og mundtlig fremstilling, efterår 2009

Lær at skrive gode akademiske
opgaver/specialer

at forstå og styre skriveprocesser 

at planlægge og holde 
et godt mundtligt oplæg 

at argumentere og anvende 
konstruktiv feedback

Kursusstart 2. oktober 2009 

Tilmeldingsfrist 24. september

Se Center for Undervisningsudviklings
hjemmeside: www.cfu.au.dk

E-læringsenheden 
I efteråret udbydes følgende kurser og workshops for
ansatte ved AU:

Læringsstier og opgavetyper
21. sept. kl. 9-12. Gratis. Lokale 235, bygning 1445 

Podcasting 
6. okt. kl. 12.30-15.30. Kr. 500,-
IKT-lab/grupperum B, bygning 1265/1268

Videokonference via egen pc – internettet 
8. okt. kl. 12.30-15.30. Kr. 500,-

Introduktion til AULA 
2. nov. kl. 9-12. Gratis. Lokale 235, bygning 1445. 

LAB-dage
10. nov. kl. 12.30-15.30. Gratis.
IKT-lab/grupperum B, bygning 1265/1268

Yderligere information kan findes på 
www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser

Aarhus Entrepreneurship Centre
Tilmelding kpå www.aec.au.dk

17. september kl. 16-19 
Smag på Entrepreneurship. For dig, der er nysgerrig
på entrepreneurship og gerne vil bringe mere fore-
tagsomhed ind i dit studieliv. Vi byder på mad,
musik, foredrag og meget mere. Studenterhus Århus,
Havnegade 1. 

23. september kl. 14.-16.30 
AEC Crash Course: “Personlig Branding”. Studenter-
væksthus Århus, Møllevangs Allé 142. 

30. september kl. 14.-16.30
AEC Crash Course: “Networking og Smalltalk”. 
Studentervæksthus Århus, Møllevangs Allé 142.

kurser

stillinger

Her indsættes 
gammel 
Campus annonce
om nyhedsbrev
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ph.d.-graden forskningsstøtte legater
Forsvar

HUM
Mag.art. Mogens Skaaning Høegsberg forsvarer sin
ph.d.-afhandling “Materiel kultur og kulturel identitet
i det norrøne Grønland”. Forsvaret finder sted ons-
dag d. 16. september 2009 kl. 13.00 i Auditorium 5,
Moesgård.

SAM
Torsdag den 17. september 2009 kl. 13.00 forsvarer
cand.scient.pol. Thomas Gammeltoft-Hansen sin
ph.d.-afhandling “Access to Asylum: International 
Refugee Law and the Offshoring and Outsourcing of
Migration Control”. Forsvaret finder sted i auditorium
455 (bygning 1342) på Juridisk Institut ved Aarhus
Universitet.

Tildelinger

SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultets Akademiske
Råd har tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:

Cand.med. Christer Swan Andreasen for afhandlingen
“Progression of muscular impairment and lack of
neurotrophic support in diabetic polyneuropathy”.

Cand.scient. Kamille Smidt Rasmussen for afhand-
lingen “Zinc transporters in the pathophysiology of
diabetes”.

Cand.scient. Jesper Tobias Andreasen for afhandlin-
gen “Are Nicotinic Acetylcholine Receptors a Relevant
Target for Novel Antidepressants?”.

Cand.med. Lasse Solskov for afhandlingen “Protec-
tion against myocardial ischaemia-reperfusion injury
by activators of AMP-activated protein kinase
(AMPK)”.

Det Humanistiske Fakultet
Ph.d.-skolen i Humanistisk Videnskab opslår et antal
ph.d.-stipendier (4+4 og 5+3) finansieret henholdsvis
af Det Humanistiske Fakultet og Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation til besættelse pr. 1. februar
2010.

De fulde opslag vil blive lagt på fakultetets hjem-
meside www.phd.humaniora.au.dk/stipendier/opslag

Ansøgningsfrist: torsdag den 15. oktober 2009 kl.
12.00.

Det Teologiske Fakultet
Ved Ph.d.-skolen Teologi og Religionsvidenskab, Det
Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet opslås et antal
stipendier inden for fakultetets forskningsområder til
besættelse pr. 1. februar 2010 eller snarest derefter.
Stipendierne besættes enten som scholarstipendier
med indskrivning på ph.d.-uddannelsen før afslutning
af kandidatuddannelsen (4+4-ordningen) eller som
ph.d.-stipendier med indskrivning på ph.d.-uddan-
nelsen efter afsluttet kandidateksamen (5+3-ordning-
en). 

Opslagets fulde ordlyd kan ses på www.teo.au.dk 
Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. oktober 2009 kl.

12.00.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
Ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ph.d.-
skole er et antal ph.d.-stipendier inden for økonomi
og ledelse, jura, statskundskab, psykologi og sam-
fundsvidenskab ledige til besættelse pr. 1. februar
2010 eller snarest derefter. 

Se en komplet oversigt over aktuelle opslag samt
opslagenes fulde ordlyd på www.samfundsviden-
skab.au.dk/aktuelt/ledige-stillinger

Ansøgningsfrist: den 15. oktober 2009 kl. 12.00.

Det Danske Institut i Athen
Ved Det Danske Institut i Athen er en række stipendi-
er til rådighed til ophold i perioden 1. februar - 31.
juli 2010. Stipendierne kan søges til forskningsophold
inden for Grækenlands og middelhavslandenes arkæ-
ologi, kunst og arkitektur, samt af udøvende kunst-
nere. Endvidere vil der i samme periode være mulig-
hed for tildeling af et begrænset antal frie ophold til
andre fagdiscipliner end ovennævnte. 

Ansøgningsskema kan hentes fra instituttets hjem-
meside www.diathens.com 

Ansøgningsfrist den 16. oktober 2009. 

Lektor A. P. Rossens Mindefond
kan i efteråret 2009 uddele en eller flere portioner til
tyskstuderende, gerne med tysk på kandidatniveau,
der er danske statsborgere og “har vist selvstændig-
hed og vurderingsevne på et godt fagligt grundlag”.
Midlerne skal anvendes til ophold ved et tysksproget
universitet. 

Ansøgninger med alle relevante oplysninger til for-
manden sendes til: 

Lektor A. P. Rossens Mindefond, Advokat Marianne
Fournais, Lett Advokatfirma, Rådhusgården, Vester
Alle 4, 8000 Århus C

Ansøgningsfrist: den 16. november 2009.

Elisabeth Munksgaard Fonden
Fonden yder økonomisk støtte til studerende og
yngre kandidater inden for arkæologifagene, og hi-
storie (fortrinsvis ældre historie). Der uddeles stipen-
dier på normalt op til 50.000 kr.  Ansøgningsfrist
den 1. oktober. Opslag og ansøgningsskema på Na-
tionalmuseets hjemmeside, www.natmus.dk (Om Na-
tionalmuseet, Bevillinger og fonde). 

Det Danske Institut i Athen
Ved Det Danske Institut i Athen kan studerende, der
arbejder med Grækenlands og middelhavslandenes
kulturer, søge om ophold eller frit ophold i institut-
tets gæstelejlighed i Koukaki i perioden 1. februar
2010 til 31. juli 2010.  

Frit ophold i op til to måneder kan kun søges af
specialestuderende. Ansøgningsskemaet kan hentes
på www.diathens.com

Ansøgningsfrist: den 16. oktober 2008. 

Kronprins Frederiks legat
Crown Prince Frederiks’s Fund udbyder legat til et års
videregående non-degree studier ved John F. Kenne-
dy School of Government ved Harvard University i
studieåret 2010-2011. Legatet tildeles to højt kvalifi-
cerede studerende på overbygning inden for stats-
kundskab, økonomi, jura, forvaltning el.lign., ved et
dansk universitet eller anden højere læreanstalt. 

Se venligst: www.wemakeithappen.dk
Ansøgningsfrist er onsdag, den 14. oktober, 2009,

kl. 12.00. 

meddelelser
Redigeret af Nyhedstjenesten, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C. Deadline onsdag kl. 12 i lige uger. Opslag sendes til meddelelser@au.dk 

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

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

Se også boligannoncerne på: www.sr.au.dk
Her er det muligt at indtaste sin annonce gratis. 

boliger

Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser 

Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger
opslået ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af
fakulteternes hjemmesider.

studenterundervisere

Afd. for Engelsk
Ved Afdeling for Engelsk opslås der herved i alt 10
stillinger som instruktor (studenterunderviser) for
efterårssemesteret 2009 inden for følgende 1.-årsdis-
cipliner: “Engelsksproget litteratur 1550-1800” og
“Fonetik og fonologi”.

Stillingerne kan søges af ældre studerende med
særlig interesse og kompetence inden for de pågæl-
dende områder. Nærmere oplysninger om stillinger-
nes indhold kan fås ved henvendelse til Dominic
Rainsford (litteratur) og Ocke Bohn (fonetik).

Ansøgningsfrist: mandag den 28. september 2009
kl. 12.00.

Bedre opgaver
– bedre oplæg
Tværfaglige kurser i akademisk skriftlig 
og mundtlig fremstilling, efterår 2009

Lær at skrive gode akademiske
opgaver/specialer

at forstå og styre skriveprocesser 

at planlægge og holde 
et godt mundtligt oplæg 

at argumentere og anvende 
konstruktiv feedback

Kursusstart 2. oktober 2009 

Tilmeldingsfrist 24. september

Se Center for Undervisningsudviklings
hjemmeside: www.cfu.au.dk

E-læringsenheden 
I efteråret udbydes følgende kurser og workshops for
ansatte ved AU:

Læringsstier og opgavetyper
21. sept. kl. 9-12. Gratis. Lokale 235, bygning 1445 

Podcasting 
6. okt. kl. 12.30-15.30. Kr. 500,-
IKT-lab/grupperum B, bygning 1265/1268

Videokonference via egen pc – internettet 
8. okt. kl. 12.30-15.30. Kr. 500,-

Introduktion til AULA 
2. nov. kl. 9-12. Gratis. Lokale 235, bygning 1445. 

LAB-dage
10. nov. kl. 12.30-15.30. Gratis.
IKT-lab/grupperum B, bygning 1265/1268

Yderligere information kan findes på 
www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser

Aarhus Entrepreneurship Centre
Tilmelding kpå www.aec.au.dk

17. september kl. 16-19 
Smag på Entrepreneurship. For dig, der er nysgerrig
på entrepreneurship og gerne vil bringe mere fore-
tagsomhed ind i dit studieliv. Vi byder på mad,
musik, foredrag og meget mere. Studenterhus Århus,
Havnegade 1. 

23. september kl. 14.-16.30 
AEC Crash Course: “Personlig Branding”. Studenter-
væksthus Århus, Møllevangs Allé 142. 

30. september kl. 14.-16.30
AEC Crash Course: “Networking og Smalltalk”. 
Studentervæksthus Århus, Møllevangs Allé 142.

kurser

stillinger

Her indsættes 
gammel 
Campus annonce
om nyhedsbrev
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Se alle opslag i fuld længde på www.au.dk/meddelelser
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18 KALENDER 15. SEPTEMBER – 3. OKTOBER

Tirsdag 15.
kl. 19. sri lanka – bag om en borgerkrig
Mikkel W. Kaagaard om baggrunden for den lang-
varige etniske konflikt – en fortælling om chauvinis-
me, krænkede menneskerettigheder og politisk op-
portunisme med mange skurke og få helte. Preben
Hornung Stuen, Studenternes Hus. 25 kr. for ikke-
medl. Arr.: Historia.

Onsdag 16. 
kl. 10-12. international club
Informal gathering and presentation of Moldova by
Dr. Svetlana Ichizli. Faculty Club, Building 1421, 1st
Floor, Fredrik Nielsens Vej.

kl. 14.15. less is more ...
Walther Jensen, instruktør og producer, om reklame-
filmens styrker og svagheder og virkemidler. Hvad er
det, vi kan lære af David Lynch, Coppola, Tarantino
og de andre store mestre, og hvorfor er banaliteter
ofte den bedste “driver” for succes? 
Store Auditorium, INCUBA Science Park, Åbogade.
Arr.: Medievidenskab.

kl. 14.15-16. the preacher and the politician  
Professor Clarence E. Walker, University of California,
on Jeremiah Wright, Barack Obama and Race in 
America. Auditorium 011, Bld. 1324. 
Host: Dept. of Political Science.

kl. 15.15. om hor og andre åndelige sager
Professor, dr.phil. Per Ingesman holder tiltrædelses-
forelæsning. Aud. 1, Det Teologiske Fakultet. 
Efterfølgende reception i Foyeren. 
Arr.: Afd. for Kirkehistorie og Praktisk Teologi.

kl. 19-22. udfordringer i forbrugersamfundet
Professor Svend Brinkmann, Aalborg Universitet, om
forbrugersamfundets udfordring af vores vante selv-
forståelse og værdiorientering. Vi skal på én gang
være os selv og være i konstant udvikling, hvilket
gør det vanskeligt at etablere en sammenhængende
identitet. SMÅhuset, Rødkløvervej 3. 
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19.30. gudinder – 
hvor er de henne i forskningen?
Dyrkelsen af gudinden som moder, hustru eller 
selvstændig figur, støder man på i stort set alle 
religioner, men der mangler gedigen forskning, 
som kan bringe lys over feltet, mener lektor 
Marianne Qvortrup Fibiger. Aud. 1, Det Teologiske 
Fakultet. Arr.: Religionsvidenskabelig Forening.

Torsdag 17.
kl. 14.15. modernitet, realisme og eksil
Professor Peer E. Sørensen om temaer i Herman
Bangs forfatterskab. Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen,
Langelandsgade 139. 
Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet 
for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 17.30. james henry breasted 
og den amerikanske ægyptologi 
Mag.art. Torben Holm-Rasmussen om den egentlige
grundlægger af ægyptologien i USA, hvis liv var en
amerikansk succeshistorie. Antikmuseet, Victor 
Albecks Vej, Universitetsparken, bygn. 1414. Adgang
fra kl. 16.30. 
Arr.: Dansk Ægyptologisk Selskab og Antikmuseet.

kl. 19. straf eller rehabilitering?
De seneste år har man mødt stigende kriminalitet
med hårdere og hårdere straffe. Men er det løsnin-
gen? Professor Vagn Greve præsenterer sit bud. Fri
entré. Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

Fredag 18.
kl. 13-15. dødsdrift, gentagelse og hævn
– om Sergio Leones Once Upon a Time in the West.
Semesterstartsforelæsning ved lektor i filosofi 
Kirsten Hyldgaard. Efterfølgende reception. 
Nobelparken, bygn. 1451, lok. 120. 
Arr.: Netværket Kvinder i filosofi.

kl. 14-16. global convergences, 
political futures?  
Inaugural lecture by Professor Charles Ess, Drury 
University, on self, community and ethics in digital
mediatized worlds. Prof. Charles Ess is president 
of the Association of Internet Researchers. Lille 
Auditorium, IT-huset.
Host: Dept. of Information and Media Studies.

Onsdag 23. 
kl. 10-12. international club
Excursion by bus to The National Environmental 
Research Institute (NERI), Department of Wildlife 
Ecology and Biodiversity, Aarhus University in Kalø,
Rønde. Further details: www.au.dk/ic

kl. 9.15-12. management and prevention 
of child and adolescent anxiety 
Gæsteforelæsning ved professor Ron Rapee, Director
of the Centre for Emotional Health, Macquarie Uni-
versity, Sydney. Lok. 620, bygn. 1483, Nobelparken.
Arr.: Psykologisk Institut.

kl. 14.15. every picture tells a story
Screenwriter James Fernald will demonstrate how the
old mantras of screenwriting “less is more” and
“show, don’t tell” can work effectively using exam-
ples from such films as Deer Hunter, One Flew Over
the Cuckoo’s Nest and Our Summer of Love. Store
Auditorium, INCUBA Science Park, Åbogade. 
Arr.: Medievidenskab.

kl. 19-22. nærværets vej
Forfatter og retræteleder Else Marie Kjerkegaard om
at tabe sin tro, leve uden tro – og vinde troen 
tilbage. Rødkløvervej 3. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 24. 
kl. 9-17. trusting the new
Conference on trust and related emotional orienta-
tions towards the future with internationally acknow-
ledged scholars and Danish scholars engaged in 
the theme either philosophically or through anthro-
pological fieldwork. No registration. Further informa-
tion: www.ifi.au.dk/trustingthenew. Room 2, building
1420, Frederiks Nielsens Vej. 
Host: Dept. of Philosophy and History of Ideas 
and Dept. of Anthropology and Ethnography. 

kl. 14.15. the culture of speed
Prof. John Tomlinson on the condition of immediacy.
Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen, Langelandsgade
139. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet
for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. finansiel regulering
Hvordan skal finanskrisen ses i den globale økonomi
som helhed, og hvordan hænger den sammen med
det sydøstasiatiske finanskrak, Washingtonkonsensus
og finansiel regulering? Jakob Vestergaard fra DIIS
giver sit svar. Fri entré. Amaliegade 27. Arr.: Frit
Forum.

kl. 15. messages from paradise #1
A documentary film on young male Egyptian 
migrants in Vienna and the permanent longing for
elsewhere followed by panel discussion with 
director Daniela Swarowsky and Danish researchers.
Aud. 1, Faculty of Theology. 
Host: The Arab and Islamic Studies Unit.

kl. 16.30-18.30. vi realiserer os selv til døde 
Cand.psych. og specialist i organisationspsykologi
Karen Schultz i foredragsrækken om etik. Læs omta-
le. Lok. M209, Handelshøjskolen, Fuglesangs Allé 4.
Arr.: Studentermenigheden.

kl. 19.30. søren kierkegaard og bibelen
Hvorfor gendigter Kierkegaard de bibelske figurer?
Postdoc Iben Damgaard diskuterer den teologiske
betydning af Kierkegaards litterære leg med Bibelen
og forholdet mellem kunst og kristendom hos 
Kierkegaard. Lok. 010, bygn. 1441, Det Teologisk 
Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

Fredag 25.
kl. 14-16. kroppen
I foredragsrækken Kroppen – historisk, socialt og
æstetisk taler ph.d.-studerende Allan Sortkær om
“Den slavebundne krop” og lektor Ola Nordenfors
om “Den vansirede krop”. Lok 515, bygn. 1467, 
Nobelparken. Arr.: Nordisk Institut.

Tirsdag 29.
kl. 19. vikingetiden – arkæologi og historie
Professor Else Roesdahl diskuterer bl.a. fordele og
ulemper ved det tværfaglige samarbejde, der på
mange måder karakteriserer studiet af vikingetiden,
og kommer med en vision for forskningen i perio-
den. Preben Hornung Stuen, Studenternes Hus. 25
kr. for ikke-medl. Arr.: Historia.

Onsdag 30.
kl. 14.15. reklame mellem 
information og underholdning
Lektor Jørgen Stigel, Aalborg Universitet, om, hvor-
vidt der kan opstilles en række kriterier for, hvordan
tv-reklamens underholdende dimensioner kan blan-
des med de informative. Store Auditorium, INCUBA
Science Park, Åbogade. Arr.: Medievidenskab.

kl. 14. international club  
City walk with focus on architect Hack Kampmann’s
Aarhus buildings by Architect Bue Bach. For place
and further details: www.au.dk/ic

kl. 15. women and islamic law
Lecture by Muhmmad Shahrur – an original and con-
troversial liberal Muslim thinker and writer with an
innovative interpretation of the Qur’an.  Aud. 1, buil-
ding 1441. Host: The Arab and Islamic Studies Unit.

kl. 19-22. det var satans! eller var det guds?
Hvordan udlægger en præst og en erklæret satanist
Mattæusevangeliets fortælling om Jesus, der af
Ånden blev ført ud i ørkenen for at fristes af Djæve-
len? Debat med tidligere studenterpræst Steen An-
dreassen og lederen af Satanisk Forum, Amina Olan-
der Lap. Johanneskirken. Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 1.
kl. 9-11. the naming of protestant england
Professor Peter Marshall, University of Warwick, taler
om, hvornår de engelske reformatorer i 1500-tallet
begyndte at betegne sig selv og opfatte sig selv
som “protestanter”. Glasburet, bygn. 1442, Det Teo-
logiske Fakultet. Arr.: Netværk for Historisk Religions-
forskning og Afdeling for Kirkehistorie.

kl. 14.15. antichrist– chaos reigns
Lektor Bodil Marie Stavning Thomsen om Lars von
Triers film set i lyset af Andrej Tarkovskij og Carl Th.
Dreyer. Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen, Langelands-
gade 139. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og 
Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 19. politisk analyse
Lektor  Rune Stubager analyserer den aktuelle 
politiske situation og giver en forsmag på de 
politiske kampe, som venter i det nye folketingsår.
Fri entré. Amaliegade 27. Arr.: Frit Forum.

kl. 19.30. christ: from hero to lover 
Professor Tom Duncan, University of St. Andrews,
Scotland, on the changing presentations of Christ 
in medieval English Lyrics. Lok. 010, bygn. 1441, 
Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

Fredag 2.
kl. 13-15. den urbane underskov
Adjungeret professor i byhistorie, professor, dr.phil.
Finn-Einar Eliassen, holder tiltrædelsesforelæsning
om småbyer, “mindrebyer” og tætsteder i Europa i
tidlig nytid. Søauditorium 4. 
Arr: Institut for Historie og Områdestudier.

kl. 15-16. spædbarnsforskning: 
problemstillinger og perspektiver
I forbindelse med sin udnævnelse til professor i ud-
viklingspsykologi holder Peter Krøjgaard tiltrædelses-
forelæsning om udforskning af helt små børns om-
verdensforståelse og udviklingen af viden. Auditoriet,
Psykologisk Institut. Efter forelæsningen er Psykolo-
gisk Institut vært ved en reception.

Lørdag 3.
kl. 10-17. ulighed i sundhed
Konference om det danske sundhedsvæsen med
oplæg fra forskere og praktikere om konsekvenser 
af privatisering, muligheder for forebyggelse og 
forskelsbehandling i det danske sundhedsvæsen. 
Auditorium A1, Institut for Statskundskab, bygn.
1333. Arr.: Frit Forum.
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Er du den nye bloddonor?
En blodbank kræver konstant friske forsyninger
for at kunne dække behovet for blotransfusioner.
Alene i Århus skal 10 nye donorer dagligt melde
sig, for at Skejby Sygehus kan levere det nødven-
dige blod. Hvis du vil være en af dem, er der
chance for at gøre noget ved sagen, når Region
Midts blodbus i to omgange kommer omkring
Universitetsparken for at hverve nye donorer.

Bussen gør stop på Steno Museets parkerings-
plads i Universitetsparken fredag den 25. septem-
ber og fredag den 30. oktober kl. 10-14.

At hjælpe andre uden at få noget til gengæld
var en grundtanke bag det første bloddonorkorps
i Århus. Men besøgende i blodbussen får  gratis
adgang til Steno Museets udstilling “BLOD – i
kroppen – i banken – i historien”, som netop
markerer oprettelsen af byens første bloddonor-
korps for 75 år siden.

Centralt i udstillingen er Bjørn Kromann-An-
dersens tankevækkende iscenesættelse af en for-
ulykket bil med 100 blodposer som dramatisk
baggrund. Den forulykkede bil, der stammer fra
en alvorlig ulykke i 2009, skal minde os alle om,
hvor hurtigt vi selv kan få brug for frisk blod fra
blodbanken.

Messe om studier i udlandet
Tænker du på at bruge en del af din studietid ved et
udenlandsk universitet, er der masser af gode råd
at hente på den studiemesse, som Internationalt
Center afvikler i næste uge. Her kan du møde re-
præsentanter fra mange forskellige udenlandske
universiteter eller få en
snak med danske
studerende, der
har været på
studieophold
i udlandet.
Og medar-
bejdere fra
Internatio-
nalt Center
står også parat
med information
om mulighederne for
at studere uden for Dan-
marks grænser.

Studiemessen byder desuden på foredrag bl.a.
om, hvordan du søger en studieplads, om legatmu-
ligheder og om studieophold i USA samt Australien
og New Zealand. Du kan du også høre om, hvordan
du kan tage en hel kandidatuddannelse ved et
udenlandsk universitet.

Messen finder sted tirsdag den 22. september kl.
10-16 i Vandrehallen og Aulaen. Programmet for
studiemessen kan du finde på www.au.dk/id

Hvor går grænsen for brug af spirituelle

redskaber i erhvervslivet, og hvilke eti-

ske udfordringer er der for de virksom-

heder, som bruger de redskaber?, lyder

et af de temaer, som studerende i efter-

året kan diskutere i det Etikforum, som

studenterpræst Elisa Wejse etablerede

på Handelshøjskolen sidste år.

Her kan byens studerende udvikle

deres etiske horisont gennem en række

foredrag og efterfølgende debat. Det

første arrangement tager fat på de veje

og vildveje, der hører til menneskelivet,

som organisationspsykolog Karen

Schultz formulerer det i oplægget til sit

foredrag om, hvordan vi realiserer os

selv til døde.

– Unge mennesker skal ikke bare væ-

re dygtige og flittige, men også kunne

vælge netop den uddannelse og den kar-

riere, der optimerer deres talent. Dertil

kommer kærlighed og børn og berigen-

de fritidsaktiviteter. Vi skal kort sagt

lykkes, men måske er vi faret vild, siger

Karen Schultz om baggrunden for sit

foredrag.

Senere følger i oktober et foredrag om

spiritualitet i erhvervslivet, hvor stu-

denterpræst Elisa Wejse spørger, om

det er et brugbart redskab. I novembers

etikforum taler professor Bent War-

ming-Rasmussen fra Institut for Entre-

prenørskab og Relationsledelse på Syd-

dansk Universitet om at mestre stress

som en kilde til succes for vidensmed-

arbejdere i informationssamfundet.

Etikforum er gratis og finder sted den

sidste torsdag i hver måned. Man mel-

der sig til fra gang til gang hos studen-

terpræsten på emw@asb.dk. Se tid og

sted i kalenderen.

Etikdebat for studerende 

Portrættet af ghettobarnet er et af 30 værker, som kunstneren

Richard Raskin viser på en udstilling i Kunstforeningen Ka-

trinebjerg. Near-Life Experiences kalder Richard Raskin præ-

sentionen af sine malerier fra flere årtier, som han har valgt at

udstille i digital gengivelse, fordi han mener, den er bedre end

de originale værker. De rækker fra sort-hvide skildringer af

tragiske begivenheder til farverige og lunefulde ditto af pudsi-

ge situationer. 

New York-fødte Richard Raskin kom til Danmark i 1972 og

har siden da været ansat ved Informations- og Medieviden-

skab. Der er fernisering torsdag den 17. september i Wiener-

bygningen, Helsingforsgade 14., hvor udstillingen kan ses

frem til 31. oktober.

Koncentreret koralhav
Tusindvis af billeder af mere eller mindre genkende-

lige livsformer indgår i en betagende installation,

som for tiden kan opleves på Naturhistorisk Mu-

seum. Fisk, hajer, snegle, orme og kæmpemuslinger

fanget af lægen og undervandsfotografen Erik “Doc

Ras” Rasmussens kamera på hans utallige ture til

alverdens koralrev nærmest overskyller beskuerens

hjerne i udstillingen “Koralhavet”, som også byder

på de bedste stykker af museets samling af konkyli-

er og koraller.

Udstillingen er også en kommentar til et højst ak-

tuelt emne. Klimaforandringerne betyder nemlig, at

det om få årtier vil være umuligt at lave en tilsva-

rende billedserie. 

Naturhistorisk Museum har åbent alle dage kl.

10-16  fredag dog kun til kl. 14.

Lektorens nærlivserfaringer



Klæder skaber ikke undervisere
Om underviseren møder op i soldateruni-
form, lyserøde leggings fra Gucci eller en 
forvasket T-shirt med Ceres-logo betyder 
ikke meget for de studeredes opfattelse af 
personen. 

I hvert fald ikke i det lange løb, viser en 
undersøgelse fra University of Minnesota. 

Her har psykologen Yasmine L. Konheim-
Kalkstein undersøgt psykologistuderen-
des førstehåndsindtryk af læreren (base-
ret på påklædningen) og sammenlignet 
med deres indtryk af læreren efter fire 
uger. De studerende skulle bl.a. vurdere 
lærerens tilnærmelighed, alder og viden. 
Påklædningen viste sig at have en lille 
betydning for førstehåndsindtrykket – alt 
andet ville vel også have været en langt 
større nyhed – mens den ingen betydning 
havde efter fire uger. 

En studerende, Kathie Knoche, konsta-
terer i undersøgelsen:

– Jeg har haft undervisere, der gik med 
slips og jakkesæt, men var meget rodede 
og ustrukturerede, mens andre undervi-

sere i cowboybukser og slidte T-shirts var 
meget målrettede og strukturerede.

Redigeret af Hans H. Plauborg

Af ida Hammerich Nielson

ihn@adm.au.dk

Du ved, det kommer. Det er uundgåeligt. 
Du sidder til familiesammenkomsten og 
har lige fortalt den lidt for sjove onkel 
med portvinsnæsen, der selv har arbejdet 
sig op inden for foderstofbranchen, hvad 
du læser. Så kommer spørgsmålet: ”Og 
hvad kan man så bruge det til?”

Det er der, det bliver svært. Medmindre 
du altså læser ét af de få professionsrette-
de fag som jura eller medicin. Eller hvis du 
studerer på Handelshøjskolen. For de skal 
nok klare sig. Det synes i hvert fald altid at 
være holdningen, selv om de færreste onk-
ler med portvinsnæser eller nogen andre 
uden for universitetet for den sags skyld 
har den fjerneste anelse om, hvad en cand.
ling.merc. er for en størrelse. 

Men i disse nytte-tider møder en masse 
andre studerende på Aarhus Universitet 
spørgsmålet om, hvad hulen de skal bruge 
deres studium til. 

Implicit i spørgsmålet ligger næsten en 
konstatering af, at det kan man da ikke 
bruge til noget fornuftigt. Og hvad er det 
så lige, man svarer? Hvis du ikke har et 

svar på rede hånd, giver Campus dig her 
en guide til mulige svar:

det målrettede: 
Jeg læser japansk for at blive medarbejder 
på den danske ambassade i Japan.

det undvigende: 
Jeg skal på jordomrejse umiddelbart efter 
mine studier i pædagogisk sociologi.

det klichéfyldte: 
Jeg vil gerne arbejde med kommunika-
tion.

det modige: 
Jeg læser først og fremmest biologi for in-
teressens skyld og har ikke nogen klar idé 
om, hvad jeg skal bruge det til.

det lange og upersonlige: 
Som kandidat i musikvidenskab har man 
en lang række jobmuligheder: undervis-
ning på gymnasier, højskoler, efterskoler, 
aftenskoler mv. I kulturverdenen som 
koordinator, projektleder, rådgiver, infor-
mationsmedarbejder, producer, anmelder 

Campus udlodder 10x2 billetter til 
kampen AGF – SønderjyskE den 3.  
oktober kl. 15.00 på NRGi Park. 

For at være med i lodtrækningen 
skal du svare rigtigt på spørgsmålet:  
Hvor mange udvekslingsstuderende 
skaffede internationalt Center bolig 
til i efteråret 2008? 

Svaret findes i avisen. Send dit 
svar på sms sammen med dit navn 
til mobilnr. 2338 2221 senest den 25. 
september.

ViNd AgF-billetter

og som musiker. Musikpædagogik og 
-træning. Da musikvidenskab indeholder 
en del pædagogik, får nogle kandidater 
job som sanglærere, korledere og diri-
genter, mens andre beskæftiger sig med 
udvikling, coaching, teambuilding osv. It, 
medier og musik smelter mere og mere 
sammen. Derfor gør nogle kandidater 
karriere som redaktører af musiksider, 
komponister til computerspil, udviklere af 
musikprogrammer, rådgivning af firmaer 
og som konsulenter.

det humoristiske: 
Jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge religi-
onsvidenskab til, men jeg kan garanteret 
svare på alle de brune spørgsmål i Trivial 
Pursuit.

det let overdrevne: 
Jeg regner med at bruge mine studier i fi-
losofi til at blive verdensberømt forfatter. 
Alternativt filosofisk vejleder for Dalai 
Lama, og hvis det også glipper, satser jeg 
på at blive dekan på universitetet.

det sikre: 
Jeg kan altid blive gymnasielærer.

det ironiske: 
Jeg skal selvfølgelig ligge samfundet til 
last!

det svar, der får spørgeren til at gen-
tage spørgsmålet: 
Jeg vil forske videre. 

Vi hører meget gerne fra yngre og ældre 
læsere, der har andre ideer til svar. Måske 
endda svar, de selv har benyttet sig af og 
kan fortælle en historie om. Skriv en mail 
til ihn@adm.au.dk eller ring på 8942 1981

Mon ikke alligevel en flådeuniform giver større 
troværdighed, når man skal gennemgå Søsla-
get ved Jylland fra 1. Verdenskrig.

BAGsideN


