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Festdage
75-års jubilæet blev fejret
med manér. Åbne Døre,
rådhusreception, idrætsdag,
årsfest, personalefester og
verdens bedste TV-2 med verdens
bedste hjemmepublikum.
Siderne 3, 9 samt 11-14.

På med handsken
Ny serie om den ombejlede praktik.
Hvad sker der på universitetet,
og hvad får de studerende ud af
et praktikophold?
Side 6 og 7.

Et job, man ikke
taler højt om
Dyrestalden på Odontologisk Institut
lukker ved årsskiftet. Ikke på grund
af den mediestorm, som dyreforsøgene
har affødt, men fordi der skal spares.
I en ny serie om TAP’erne på
universitetet tegner vi et portræt
af dyrestaldens leder gennem 32 år,
Jørn Lund. Side 5.

KajKageKast
Bagsiden.
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er chancen måske forpasset. Vidunderet er
nemlig afprøvet på skoleelever fra bl.a. Beijings 119. mellemskole, som gennem to år
og andre souvenirs er i denne uge til skue
daglig har båret tænkehatten 5-10 minutter.
i Vandrehallen, hvor festivalen Images of Asia
Den har angiveligt gjort dem i gennemsnit
rykker ind med udstillingen “Asien set med blå øjne”.
90,48 % klogere end de klassekammerater,
der ikke trak vidunderet over hovedet. Hatten
skulle dog også modvirke senilitet og sikre
Hvilke virkninger kunne et sådan vidunder
koncentrationen i trafikken, så måske den
ikke have på et universitet? Færre frustrede
alligevel kunne gavne.
studerende, flere flotte eksaminer og rekordTænkehatten er blandt de mere kuriøse
korte studietider.
genstande på denne uges udstilling af rejseEn investering i en tænkehat til alle russer
souvenirs i Vandrehallen og udlånt af en af
kunne hurtigt tjene sig ind, skal man tro de
arrangørerne, som fik den af en ven, der bar
videnskabelige forsøg, der understøtter marhatten i en kinesisk tv-reklame i 1995.
kedsføringen af dette kinesiske bidrag til en
Udstillingen indgår i arrangementet “Asien
klogere verden.
set med blå øjne – rejsedestination Asien”,
Og dog - kommer hatten først på efter huen,

Kinesisk klogehat

MANDAG DEN 22.

Kl.19. 00. Det vilde Østen. I forbindelse med udstillingen Asiens
blå øjne fortæller Søren Sattrup om officeren Ole Olufsens to
ekspeditioner i 1896 og 1898 ind i det nuværende Kirgisien og
Tajikistan. Vandrehallen, Hovedbygningen. Gratis.

Kl. 19.30. Eksperter i medierne. Gennem 90’erne er antallet
af eksperter, der optræder i medierne, steget voldsomt. Prof.
dr.scient.pol. Lise Togeby giver bud på, hvorfor det er gået sådan,
og hvilke konsekvenser det har. Mødelokale 2, Studenternes
Hus. Kr. 20 for ikke-medl. Arr.: Historia.

TIRDAG DEN 24.

Kl. 20.00. Semesterstartsfest. Svedig funk og dansevenlig disco
m. Ernas Allstars. Stakladen. Billetter à 60 kr. hos Studenterrådet.
Arr:: Studenterrådet.

KALENDER

22./9.- 10./10.

Kl. 14.15. Ideologisk topmøde. Statsminister Anders Fogh
Rasmussen og fhv. minister Svend Auken. Søauditoriet.
Arr.: Frit Forum.

Kl. 19.30. Davids Salmer som litteratur og teologisk ressource.
Professor dr.theol. Kirsten Nielsen præsenterer en nye tilgang
til Davids Salmer og inddrager eksempler på det udbredte billedsprog og dets betydning for teologien. Lok. 010, bygn. 410, Det
Teologiske Fakultet. 25 kr. for ikke-medl. Arr.: Studenterkredsen.

Kl.16.00. GratisTechno, stoffer og fede sandstrande. I forbindelse
med udstillingen Asiens blå øjne fortæller to voluntører fra den
kirkelig organisation "Vestens Unge" om deres arbejde med unge
vesterlændinge, som de mange stoffer i Goa har taget
magten over. Vandrehallen, Hovedbygningen. Gratis.
Kl.19.00. Asien – en ny begyndelse? Forfatteren Carsten Jensen
er vendt hjem fra et længere ophold i grænselandet mellem Burma og Thailand med nye og ufortalte historier om mødet med
Asien, som han fortæller i forbindelse med udstillingen
Asiens blå øjne. Vandrehallen, Hovedbygningen. Entré: 50 kr.

ONSDAG DEN 24.

Kl. 10.00. International Spouses Group. Guided tour of the
City Hall and talk about Integration by the Mayor Louise Gade
(Meet at the main entrance to the City Hall, Rådhuspladsen)
Kl. 13.15. Se & Hør og det danske marked for ugemagasiner ved
chefredaktør Henrik Qvortup, Se & Hør. Lok. 122, “Benjamin”,
Åbogade 34. Arr.: Medievidenskab.

Kl. 14.00. Autoethnography in Feminist Sport Research.
Pirkko Markula, Exeter University, UK, i centrets forskningsseminar. Lok. 114, Finlandsgade 89 C. Arr.: Center for Idræt.
Kl.16. Globefoxtrot – Danske rejser Jorden Rundt og mødet med
Asien. I forbindelse med udstillingen Asiens blå øjne
fortæller Hans Jørgen Hinrup om rejsebøgernes charme. Gratis.
Vandrehallen, Hovedbygningen.
Kl.19.00. I Kulturrevolutionens kulisser. Søren Clausen og
Stig Thøgersen, Østasiatisk Afdeling, læste kinesisk i Beijing i de
tidlige 1970'ere. I forbindelse med udstillingen Asiens blå øjne
fortæller de ud fra egne oplevelser om livet i Kina i Maos sidste
år og diskuterer, hvorfor den kulturrevolutionære propaganda
havde så stor gennemslagskraft i Vesten. Vandrehallen,
Hovedbygningen. Gratis.

FREDAG DEN 26.
Kl. 13.00. Rentegod og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770. Lektor, ph.d.
Carsten Porskrog Rasmussen, Institut for Historie og Områdestudier, forsvarer sin doktordisputats. Aud. 1, bygn. 441.
Arr.: Det Humanistiske Fakultet.
Kl. 14.00. Vidensiværksætter. To iværksættere fra instituttet
fortæller om deres erfaringer og lektor Jens Christensen beretter
om viden og mentalitet i forbindelse med iværksætteri.
Lok. 340, Niels Juels Gade 84. Arr.: Informationsvidenskab.
Kl. 16.00. Religion og modernitet. Paneldebat med lektor
George Pattison og ekstern lektor Lars Albinus. Aud. 3, Det
Teologiske Fakultet.
Arr.: Teologisk Forening og Religionsvidenskabelig Forening.

SØNDAG DEN 28.
Kl. 14.00. Ægypten - Nilens gave. Museumsinspektør Sibba
Einarsdottir er guide på Moesgård Museums særudstilling.
Alle interesserede mødes i receptionen.
Arr.: Dansk Etnografisk Forening.

ONSDAG DEN 1.
Kl. 9-15. InternetForskning og samfundet. Center for Internetforskning i Århus markerer sit tre-års jubilæum med dette seminar, hvor et bredt udsnit af centrets medlemmers arbejde præsenteres. Formålet er at vise, hvorledes nettet langt fra er en
entydig størrelse, og hvordan det kan beskrives og analyseres
på mange tænkelige måder. Store auditorium i "Benjamin",
Åbogade 34.

TORSDAG DEN 25.

Kl. 10.00. International Spouses Group. Informal Get-together
(Featuring China). Faculty Club, Fredrik Nielsens Vej.

Kl. 15.15. A Newly Discovered Instrument for finding the Distance
and Direction of Mecca. Prof. Jan Hogendijk,
University of Utrecht. Koll. G 4, Matematisk Institut. Se
www.ivh.au.dk/kollokvier. Arr.: Institut for Videnskabshistorie.

Kl. 13.15. Jødefremstillinger i dansk middelalderkunst
ved mag.art. Ulla Haastrup. Aud. 1, Moesgård.
Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

Kl 16.00. Reception og paneldebat i anledning af Forlaget
Philosophias udgivelse “Fra verden til navlen - kunsten i funktion”.
Lok. 329, bygn. 410. Arr.: Filosofisk Forening.
Kl.16.00. Kontraster: Kina set gennem kameraets linse. Fotografen Rune Hansen tager os med sine lysbilleder fra Kina på en
fantastisk rejse.Vandrehallen, Hovedbygningen. Gratis.
Kl. 17.00. Hvad ønsker vælgerne af den politiske
kommunikation? Christian Kock i foredragsrækken Politisk
kommunikation. Aud. A1, bygn. 333. Arr.: Kritisk Profil.

Kl. 14.15. Bemaling af stenskulptur i middelalderen ved mag.art.
Ulla Haastrup. Foredragssalen på Moesgård.
Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.
Kl. 14.15. Synsopdragelser. Helene Illeris om udfordringer til
billedundervisningens traditionelle syn på synet. Lok. 124,
Langelandsgade. Arr.: Æstetisk Seminar.

MANDAG DEN 6.
Kl. 10-16-15. Grundtvigs salmedigtning og den europæiske tradition er dagens tema i forelæsningsrækken Grundtvig og
den grundtvigske arv i en international tidsalder. Se mere på
www.teo.au.dk Arr.: Center for Grundtvigstudier.

der er en del af den landsomfattende kulturfestival Images of Asia. I forbindelse med
udstillingen er der en foredragsrække med
kendte og ukendte danskere, som på forskellig vis har haft mulighed for at danne sig
et personligt indtryk af Asien. Se kalenderen
på denne side.
I den tilknyttede café udstiller fotografen
Rune Hansen, hvis billeder kommer på auktion ved afslutningsreceptionen den 25. september kl. l6, samt lokale kunstnere, der alle
har ladet sig inspirere af deres møde med
Asien.
Se mere på www.blaaoejne.dk
Vandrehallen, Aarhus Universitet
kl. 10-21 indtil 25. september.

Kl. 16.00. Den kognitive revolution i faget religionsvidenskab.
Prof. Armin W. Geertz er medinitiativtager til Det Teologiske
Fakultets satsningsområde "Religiøs narrativitet, kognition og
kultur". I foredragsrækken Informationsteknologien, religionen
og de virtuelle verdener fortæller han om, hvordan neurovidenskaberne og andre kognitionsfag kan bruges i religionsforskningen og går i dybden med emner som bevidsthed, sprog
og ritualer. Mere på www.forrumteonat.au.dk, Mødelokale 1,
Studenternes Hus. Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

TIRSDAG DEN 7.
Kl. 10.15. Policing the Political. A History of Socialist Policing
in China. With the chinese public security forces as "tour guides"
prof. Michael Dutton, University of Melbourne, will explore the
question of political excess and the costs attached to its cure.
Lok. 130, bygn. 467, Nobelparken. Arr.: Østasiatisk Afdeling.
Kl. 17.00. Niche nursing er vigtigere end spin doctoring. Anker
Brink Lund i foredragsrækken Politisk kommunikation.
Aud. A1, bygn. 333. Arr.: Kritisk Profil.
Kl. 19.30. Vilhelm Grønbech og religionshistorien v/ forskningsadjunkt Johannes Adamsen. Mødelokale 2, Studenternes Hus. Arr.:
Religionsvidenskabelige Forening.
Kl. 19.30. Alle undertryktes tilflugt. Lektor, dr.phil. Per Ingesman
om pavestolen som retsinstans i den middelalderlige kirke.
Aud. 2, Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.
Kl. 19.30. Occasions for Rethinking History. En af tidens mest
respekterede og indflydelsesrige historikere, prof. Peter Burke,
University of Cambridge, holder foredrag. Lokale annonceres
senere. Kr. 20 for ikke-medl. Arr.: Historia.

ONSDAG DEN 8.
Kl. 10.00. International Spouses Group. The Vikings and Europe
by prof. Else Roesdahl. Faculty Club, Fredrik Nielsens Vej.
Kl. 13.15. Putins mediepolitik ved gæsteprofessor Vibeke
Sperling, Oslo Universitet. Lok. 122, Benjamin, Åbogade 34.
Arr.: Medievidenskab.
Kl. 14.00. Sport, Time-Space Compression and Slowness: Some
Preliminary Observations’ by John Bale, i centrets forskningsseminar. Lok. 114, Finlandsgade 89 C. Arr.: Center for Idræt.
Kl. 14.15. Kirker, kristendom og storbønder i Grønland ved seniorforsker Jette Arneborg, Nationalmuseet. Foredragssalen,
Moesgård. Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.
Kl. 19.00. Æstetisk ledelse. Prof., dr.phil. Ole Thyssen, Handelshøjskolen i København, holder foredrag. Lok. 329, bygn. 410.
Arr.: Filosofisk Forening.

TORSDAG DEN 9.
Kl. 13.00. De fire elementer. Seminar i anledning af professor Kirsten Nielsens 60-års fødselsdag. Se program side 21.

FREDAG DEN 10.
Kl. 14.00. Kompleksitetsreduktion, kommunikation og
organisationers overlevelse. Marlene Nybo Thomsen
om en intern kommunikationsterori til organisationen Ung På
Linie. Lok. 340, Niels Juels Gade 84. Arr.: Informationsvidenskab.
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75 års
frygtløs
søgen
i dybet

Fem æresdoktorer

Der var friske politiske indspark i
rektors tale ved årsfesten, som
blev overværet af et rekordstort
antal gæster, deriblandt dronning
Margrethe og kronprins Frederik.
To af universitetets forskere
havde til den højtidelige lejlighed
komponeret en smuk sang om
at erkende.
AF HANS PLAUBORG
At der var tale om en ganske speciel dag på
Aarhus Universitet oplevede selv passagererne i Århus Sporvejes linje 8, da de fredag
den 12. klokken 15.46 ville stå af på Nordre
Ringgade lige uden for universitetets aula.
To politibetjente dirigerede venligt, men
bestemt bussen videre til næste stoppested.
Årsag? Hendes Majestæt dronning Margrethe og Hans Kongelige Højhed kronprins
Frederik var på vej til højtideligheden i aulaen i anledning af universitetets 75. årsfest og kunne være der hvert øjeblik. Linje
8 var derfor i fare for at stå i vejen for majestæten, kronprinsen og deres følge og
måtte pænt køre videre. Men der var ingen
sure miner, og dronningen ankom planmæssigt lidt før kl. 16, hvor pressen og en
række honoratiores modtog Hendes Majestæt ved universitetets hovedindgang.

Politiske indspark
Indenfor var der fyldt til sidste plads. Med
650 tilmeldte gæster blev den store aula
faktisk for lille, så knap 100 af de universitetsansatte måtte overvære højtideligheden
via videoskærm og en ikke alt for god lydkvalitet fra universitetets ældste auditorium på Juridisk Institut.
- Det sker ikke for at demonstrere universitetets kapacitet på området fjernundervisning, men for at så mange som muligt
kan være med, fastslog rektor Niels Christian Sidenius indledningsvist i sin årsfesttale, der traditionen tro indeholdt velplacerede indspark og reglementerede tacklinger
til regeringen og ikke mindst videnskabsminister Helge Sander, der tog godt imod
dem på første række uden at fortrække en
mine. Heller ikke da rektor kort berørte det
punkt i universitetsloven, der handler om,
at universitetet skal tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.
- Nogen - også i det politiske liv - kunne

information

blev promoveret ved Aarhus Universitet ved årsfesten i anledning af 75-års jubilæet.
Fra venstre er det professor Fredrik Barth, Oslo, (Det Humanistiske Fakultet),
professor Clive W.J. Granger, San Diego, (Det Samfundsvidenskabelige Fakultet),
professor Peter Courtland Agre, Baltimore, ved (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet),
professor Gerd Theissen, Heidelberg, (Det Teologiske Fakultet) og professor Gerhard Ertl,
Berlin, (Det Naturvidenskabelige Fakultet).

måske finde på at gøre denne deltagelse til
et problem, ‘for de er jo overvejende venstreorienterede, dem på universiteterne’.
Til det vil jeg blot sige to ting. For universitetets ledelse er de ansattes politiske ståsted helt uvedkommende, for det er ikke
det, der undervises i. Hos nogle ansatte vil
ståstedet træde tydeligere frem end hos andre; men underviserens personlighed er jo
netop det, der alle steder efterspørges i formidler- og pædagogrollen. Og magistre,
som skulle være særligt venstreorienterede,
er der som bekendt ansat flere af i dansk
erhvervsliv end i den offentlige sektor, turnerede rektor Sidenius.

Egen og dybet
Efter årsfesttalen fremførte Aarhus Universitetskor og Det Jyske Musikkonservatoriums Symfoniorkester “Aarhus Universitets
Kantate”, som Tom Kristensen skrev i 1946
inspireret af den egepark, der efter krigen
så småt var begyndt at tegne sig som et af
Universitetsparkens karakteristiske træk.
I kantaten er egen et symbol, der peger i
forskellige retninger: den unge eg som symbol på det unge universitet, men også
oldenfrugtens vækst og udvikling til træ
som symbol på vækstvilkår for den enkelte
studerende og for institutionen. Her 57 år
efter tilblivelsen foldede universitetskoret
atter kantaten ud i en smuk fremførelse,
der gjorde dens hyldest til fødselaren nærværende for alle tilstedeværende.
Afslutningsvis sang alle med på den til lejligheden komponerede sang “Vi søger det
frygtløs i dybet” med tekst af professor Morten Kyndrup og musik af lektor Jens
Johansen, begge fra Institut for Æstetiske
Fag. Sangen er en sand hyldest til den søgen efter erkendelse, som er omdrejningspunktet for al åndsarbejde, og den satte
dermed et både meget udtryksfuldt og værdigt punktum for den mere højtidelige del
af årsfesten, der om aftenen fortsatte med
spisning, jazzband og dans i Stakladen.

Rektors tale kan læses i sin fulde længde på www.au.dk/da/2003/jubilaeum/aarsfesttale.htm

Vi søger det frygtløst i dybet
Fællessang ved Aarhus Universitets 75-års jubilæum september 2003.
Tekst og musik: Morten Kyndrup og Jens Johansen
Vi søger det frygtløst i dybet
og selv når vi ingenting ved
så svømmer vi udad og indad og ned
og håber vi når det, at tænde
før ilten er væk:
så farligt det er at erkende

At få en idé mens man sover
og vågne og mærke det gro
igennem den blåsorte vinterdags ro
og pludselig føle det hænde
et lykkeligt nu:
så dejligt det er at erkende

At bære det frem gennem verden
en tanke man ikke kan se
at følge et spor, at føle det ske
at vide man nok lar’r sig blænde
en smule måske så lystfyldt det er at erkende

Jeg tror det er dig der skal vide
at alt det jeg aldrig har vidst
det tynger og kapper hver eneste kvist
der er, også den jeg skal sende
af sted, når jeg ser
hvor ensomt det er at erkende

Så farligt at tro man er sikker
så pinligt hvis nu man ta’r fejl
alligevel sættes hvert eneste sejl
hver eneste dag, også denne
hvor lyset er lavt
og intet er let at erkende

Vi ved at vi drømmer om viden
og drømmer vi ved det en dag
hvor drømmen får farver
og fyldes med smag
og liv og et lys der kan vende
det om, det vi ved
om verden - og om at erkende
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Tak

for festen!
Niels Chr. Sidenius, rektor

... og aulaen strakte
sig mod Karlsvognen
AF INGEBORG CHRISTENSEN

Én grøn alarm

informationschef

- Det var en helt fantastisk oplevelse, siger
fuldmægtig Svend Aage Mogensen fra Det
Humanistiske Fakultetssekretariat. At
komme i parken om aftenen, opleve den
utroligt gode stemning, se bygningerne i en
anden form og farve og aulaen i et lysshow
strække sig op mod Karlsvognen. Jeg blev
rørt over denne oplevelse, der appellerede
til alle sanser. Her på stedet taler vi om, at
det må være første gang, man har samlet
hele universitetet på ét sted. Det må I gerne gøre igen.
Den gode stemning kan dokumenteres:
De professionelle vagter har tre slags alarmer, nemlig grøn, gul eller rød. I løbet af
hele aftenen var der én alarm. Den var
grøn, og den drejede sig om et par, der lidt
for højlydt diskuterede, hvorvidt de var
kærester eller ej. Udfaldet blev vistnok, at
det var de ikke.
For de ansatte og deres ledsagere sluttede
aftenen med en fælles fest i Studenternes
Hus. Her spillede Henning Stærk Band i
teltet, Jørgen Wilsons Trio i Hornung-Stuen, og i Universitetsbaren stod dj’en Bertram for dansemusik og discolys.

Ingen kan komme og påstå, at Aarhus
Universitet har nogen stor tradition for
personalefester. Men det kan sagtens være, at det kommer, for der har været stor
begejstring for de fester, der er blevet
holdt for medarbejderne med ledsagere
lørdag den 13.9., inklusive den store TV2koncert i Universitetsparken.
På Det Humanistiske Fakultet var der
jubilæumskage, helstegt pattegris og oplæsninger, drama og musik i telte på
kasernearealet. På Sundhedsvidenskab
samledes man på de forskellige institutter. Nogle spillede kroket, andre deltog i
fællesdans, atter andre lyttede til musik,
og alle fik noget at spise, enten i en kantine, i undervisningslokaler eller i telte.
På Samfundsvidenskab havde man også
lejet et stort telt, hvor der var udskænkning og middag, på Teologi var der fælles
middag i foyeren, og Naturvidenskab
havde lejet byens største telt og stillede
op med buffet til over tusind mennesker.
Administrationen fyldte Stakladen, hvor
der var buffet og underholdning.
Alle disse fester sluttede tidligt på aftenen, så alle kunne komme i Universitetsparken og opleve TV2.

Jubilæum 2003 i tal
Søndag 7.9.
Åbne Døre: 7-8000
Jubille-træf: ca. 350
Onsdag 10.9.
Koncert med Vocal Line: ca. 400
Torsdag 11.9.
Te, kaffe, wienerbrød: ca. 9000
Studentersport: 2-3000
Reception på Rådhuset: ca. 350
Fredag 12.9.
Årsfest: ca. 650

Lørdag 13.9
Lokale medarbejderfester
ADM
400
HUM
600
SUN
925
SAM
350
TEO
75
NAT
1120
I alt
3470
Studenterrådsfestival i Universitetsparken: 5-6000
TV2-koncert i Universitetsparken: 15-20.000
Fælles medarbejderfest i Stakladen m.v.: 2-3000
Søndag 14.9.
AGF-Herfølge på Århus Stadion: 4000
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Et job,
man ikke
taler højt om
Det skulle egentlig bare have været et årsvikariat,
men han blev hængende i 32 år.
Til januar er det så slut. Dyrestalden på
Odontologisk Institut lukker, men den 64-årige
leder Jørn Lund har langtfra brændt al krudtet af.

AF HANS PLAUBORG
Der er roligt i Dyrestalden denne onsdag
morgen, hvor information&debat er på besøg. For roligt mener Jørn Lund, der gennem 32 år har været leder af den lille dyrestald på fjerde salen hos Odontologisk Institut midt i Vennelystparken.
- Da jeg begyndte i 71, var vi seks mand
og kunne næsten ikke komme rundt heroppe. Vi havde masser af dyr. Mus, rotter,
kaniner, marsvin, hamstere og aber - mange aber. Da var der gang i den. I dag er vi
to ansatte og har nogle rotter og fem aber,
og til januar er det helt slut. Der er ikke
penge til at drive dyrestalden længere, så
vi må aflive dyrere og lukke ned, og så skal
jeg ud at søge job, fortæller Jørn Lund, der
oprindeligt er uddannet zoologisk konservator, men søgte stillingen på det, der dengang hed Tandlægehøjskolen, fordi jobbet
lød spændende.
- Det lød som om, man kunne tjene et
godt formål. Dengang var forsøgsdyr ikke i
søgelyset, og man kom ikke galt af sted,
når man fortalte, at man arbejdede med
dem. Sådan er det ikke længere. I dag ender man næsten altid i voldsomme diskussioner, der kommer ud på et helt fanatisk
plan. Man bliver stemplet som dyreplager
og sadist. Det gider jeg ikke, så hvis nogen
spørger, plejer jeg at sige, at jeg arbejder på
et laboratorium på Tandlægeskolen, siger
Jørn Lund.

Et multijob
Der er ikke mange arbejdsopgaver tilbage
på dyrestalden. Men tidligere var lederjobbet et multijob.
- Jeg har sørget for hele tilrettelægningen
heroppe med indkøb, regnskab og forberedelse til operationerne. Jeg har været narkosebestyrer og assisteret ved operationer,
men jeg har også gjort rent. Det har været
et spændende og meget afvekslende arbejde, siger Jørgen Lund.
Symptomatisk for situationen er den vigtigste opgave denne onsdag at give aberne
deres ugentlige tandbørstning.
- Samtidig undersøger vi implantaterne i
deres mund for at se, om de sidder som de
skal, og om der er vævsreaktioner på materialet. I årenes løb er det hele tiden kommet nye materialer og metoder, som har
skullet afprøves, og dyrene har været helt
nødvendige i den sammenhæng. Hvordan

skulle man ellers have fundet ud af, hvad
der virker? Man må jo ikke bruge mennesker, selvom nogle måske hellere så, vi
brugte straffefanger og voldtægtsforbrydere, siger Jørn Lund, mens han børster tænder på en lille macacaabe
Rie Stokholm fra Afdelingen for Protetik
og Bidfunktionslære kommer ind for at
kontrollere, at alt er, som det skal være.
Det er det.

Dårligere forhold
Sparekrav i begyndelsen af 90’erne betød,
at Tandlægehøjskolen blev lagt ind under
universitetet som en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og dermed frataget sin selvstændige økonomi. Siden er besparelserne fortsat, og Jørn Lund ser derfor ikke uden grund tilbage på de første 2025 år med en vis nostalgi.
- Da der var mest knald på, valfartede
folk fra hele verden til Tandlægehøjskolen i

holdt øje med mange ting, fordi jeg gerne
ville være med og se, hvad der foregik. Jo
mere man ved om, hvad der foregår, jo bedre forudsætninger har man for at observere, om der er noget galt, siger Jørgen Lund,
der hellere vil kaldes dyretekniker end dyrepasser.

Store øjne og en pels
Selv om titlen lyder lidt kold og klinisk, er
Jørn Lund den første til at understrege, at
man skal holde meget af dyr for at kunne
arbejde med at lave forsøg på dem.
- Ellers kan man slet ikke holde det ud.
Man skal have respekt for dyr, for det er
levende væsener, og vi gør alt, hvad vi kan
for at passe dem godt. De lider ingen nød,
og derfor bliver jeg også godt knotten, når
det, vi gør, bliver udlagt som en forbrydelse.
- Lovgivningen på området er så streng
med hensyn til plads, pasning og tilsyn, at

Den nødvendige TAP
Teknisk Administrativt Personale eller
Traditionelt Anonymt Personale?
TAP-gruppen er ikke den mest synlige
på et universitet, hvor studerende og
VIP’er får den største opmærksomhed.
Information&debat indleder i dette
nummer en serie af interviews med
TAP’er, der gør en forskel.

den nye lov, der træder i kraft fra januar,
er uden tvivl en god ting. Vi har fået en
overgangsordning på tre-fire år, men til
den tid er vi for længst lukket, og der er
ikke penge til at gøre noget her og nu. Det
ville også være meget synd for aberne, for
det tager lang tid, før de indstiller sig på
nye forhold. De er vanedyr, og alt skal ske
på klokkeslet. Men det er næsten umuligt
at komme igennem med sådan et budskab
i medierne.

Dynamit i Grønland

bliver stemplet som
“Mandyreplager
og sadist.
Det gider jeg ikke, så hvis
nogen spørger, plejer jeg
at sige, at jeg arbejder
på et laboratorium på
Tandlægeskolen.
Århus. Der var masser af udenlandske
ph.d.-studerende, og vi havde travlt hele
dagen. I dag handler det hele om undervisning, undervisning og atter undervisning.
På mig virker det som om, stedet er gået i
stå som en forskningsinstitution, siger
Jørn Lund.
Rie Stokholm protesterer ikke, men tilføjer tværtimod, at forholdene for forskningen bliver endnu mere komplicerede, når
opgaverne efter dyrestaldens lukning skal
løses “ude i byen”.
- Det kommer i hvert fald til at koste forskerne mere tid, når vi lukker. Det er jeg
sikker på. Jeg har ydet en særlig service og

dyrene i landbruget ville blive udsat for
misrøgt, hvis de samme regler gjaldt der.
Problemet er, at så snart et dyr har store
øjne og en pels, så opfatter folk det som et
kæledyr. De ser, at aber i naturen kan bevæge sig frit og tror derfor, de har det dejligt. Men en abe, der lever i naturen, slås
hver dag for sin overlevelse. Den er halvskaldet, bidt og konstant sulten. Det tænker folk ikke på, siger Jørn Lund.
Om den seneste mediehetz, hvor instituttet er blevet anklaget for at holde aberne i
små separate bure, siger han.
- Det er sgu synd for aberne, at de sidder i
de små bure. De lider bestemt ikke, men

Trods folks fordomme mod jobbet og besparelsernes mangeårige svøbe passer lukningen af dyrestalden bestemt ikke ind i Jørn
Lunds planer. Han er slet ikke klar til en
tilværelse som pensionist.
- Jeg mener det, når jeg siger, at jeg skal
ud at søge job, for jeg er slet ikke klar til at
komme hjem og gå og daske. Jeg er ikke
træt eller fysisk nedbrudt. Desuden har jeg
ikke fået sparet nok op til pensionen, så
hvis der skal være til mere end huslejen,
skal jeg arbejde, til jeg bliver 67, siger Jørn
Lund, der sammen med veninden Susanne
har været på mange længere udlandsrejser. I 1998 blev det sågar til et enkelt halvårigt ophold hos en gruppe innuitter i det
nordlige Canada. Et job i udlandet skræmmer derfor slet ikke.
- Hvis jeg ikke finder noget, tager jeg nok
til Grønland. Susanne har fået tilbud om
en stilling som chefjordemoder i Angmagssalik, så muligheden er der. Jeg har lavet
lidt af hvert her, og det kan jeg også gøre
deroppe. Men jeg vil ikke være skolelærer.
Dæleme nej. Ungerne gider alligevel ikke
lære dansk. Så vil jeg hellere køre truck
eller bore hul til dynamitstængerne. Det
skal helst være noget ekstremt.
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Praktik er på alle universitære
læber for tiden. Springet mellem teori og praksis skal mindskes, så kandidaterne bliver
mere brugbare på arbejdsmarkedet. Viden skal virke med
andre ord. I en tid med stigende arbejdsløshed blandt akademikere ønsker mange studerende at komme i praktik
for at få en bedre fornemmelse
af arbejdsmarkedets krav.
information&debat starter
nu en serie om den praktiske
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på Aarhus UniPå med handsken virkelighed
versitet. I hvert afsnit af serien fokuserer vi på ét fakultet
og sætter spot på forskellige
forhold til det ombejlede begreb “praktik”, den højere mening med praktikken og de
faktuelle tiltag. De studerende
fortæller, hvad fik de ud af
praktikken, og hvad de synes,
deres institutter kunne gøre
bedre.
Vi lægger ud med Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

De samfundsfaglige
og samfundet
Holdningerne til praktik er vidt
forskellige på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.
Kun på psykologi er praktik
obligatorisk, mens jura og
statskundskab mener, at praktik
ikke altid er et gode. Det vigtigste er at få faglige kompetencer.
AF LOTTE KOFOD ERICHSEN

LARS KRUSE/AU-FOTO

Fra 2% til 100%. Så enkelt kan samfundsfagenes forskellige holdninger til
praktik beskrives. På jura går højst to
ud af 100 i praktik, mens alle psykologistuderende skal i en obligatorisk
praktik på kandidatuddannelsen. Hvad
er argumenterne bag de store forskelle?

Ikke et must

“Godt
rustet”
Navn: Birgitte Petersen
Studie: Statskundskab
Praktiksted: Århus Kommunes
fritids- og kulturforvaltning i
efteråret 2000
Praktiktype: Frivillig overbygningspraktik i 500 timer
- Vi studerende kan meget mere, end vi går og tror, siger Birgitte og smiler.
- På statskundskab kan man
godt få en fornemmelse af, at
det, vi lærer, ikke kan bruges i
det virkelige liv, men faktisk er
det ret let at omsætte. Man er
godt klædt på, selvom man
selvfølgelig kan lære mere. Fagligt set er den værktøjskasse,
som vi får på statskundskab,
tilstrækkelig. Især inden for
metode står vi stærkt, synes
jeg.
Dog synes Birgitte, at statskundskabsstudiet mangler et
fag om anvendelig økonomi
med undervisning i budgetter
og økonomistyring for at kunne
forstå arbejdet i den offentlige
forvaltning fuldt ud.
I sin praktik varetog Birgitte
et væld af forskellige opgaver
fra at skrive et afsnit om børnekultur til kommunens hjemmeside til at behandle ansøgnin-

ger fra lokale radio- og tv-stationer. To andre store opgaver
var at hjælpe med sagsbehandlingen ved ansøgningerne om
de frie kulturmidler og undersøge kommunens mindre tilskudsordninger inden for fritid
og idræt.
- Jeg fik indblik i, hvordan det
er at arbejde i en politisk ledet
organisation. Hvor omstændeligt og hierarkisk det kan være.
Min viden fra “offentlig forvaltning” blev omsat til håndgribelig virkelighed. Samtidig fik jeg
et grundigt indblik i det århusianske kulturliv, og det var rigtig spændende, fordi statskundskab desværre ikke udbyder fag
om kulturpolitik endnu.
Praktikken har givet Birgitte
en ny vinkel på de teoretiske
fag.
- Jeg har kunnet sætte mig
ind i flere praktiske problemstillinger og tager ikke teorien

for givet. Diskussionerne på et
hold bliver også mere frugtbare,
når man kan bidrage med noget
empiri.
Selvom praktikstederne i Bruxelles og på ambassaderne er
mest populære, vil Birgitte gerne
reklamere for alternative muligheder
- Jeg vil opfordre andre studerende til at søge utraditionelle
praktiksteder f.eks. i kommunerne, for man behøver altså ikke at
tage til København eller udlandet for at få en interessant praktik.
Efter sin praktik blev Birgitte
ansat som lønnet studentermedhjælp, og det job er hun meget
glad for.
- Ubevidst har jeg nok haft en
strategi om at gøre mig uundværlig, for en praktik er også en
god måde at sælge sig selv på.
Det er fedt, at det ofte fører til et
job, hvis praktikken går godt.

På jura har formanden for det internationale udvalg, lektor Sune Poulsen, det
overordnede ansvar for praktikopholdene. I alt er der kun 5-10 jurastuderende, som tager i praktik hvert år., hvilket
svarer til under 2% af de kandidatstuderende. Derudover arbejder omkring
30 studerende, svarende til ca. 5%, på
lokale advokatkontorer som lønnede
studentermedhjælpere. Derfor opererer
jura slet ikke med praktikophold i Danmark, men giver mulighed for at tage i
udlandspraktik på kandidatuddannelsen som et alternativ til et semester på
et andet universitet.
- Basalt set synes vi, at praktik er en
god ide, men det er ikke et must. Jura
giver de studerende nogle generelle
kompetencer til at forstå og overskue
juridiske problemstillinger, mens de
først lærer den konkrete sagsbehandling, når de kommer i job, siger Sune
Poulsen.
- Vi godkender kun en praktik som 10
ECTS, hvorimod et egentlig studieophold i udlandet godkendes som 30
ECTS. Et studieophold er mere hardcore relevant i forhold til at kvalificere
sig som jurist, forklarer Sune Poulsen.
De få jurastuderende, der tager i praktik, kommer typisk til EU-institutioner
i Bruxelles eller til danske ambassader.
Instituttet gør ikke noget for at skaffe
praktikpladser til de studerende, men
informerer om muligheden for praktik
gennem studievejlederen.
- Vi ser praktikken som en del af vores
bestræbelser på at internationalisere
jurastudiet og få flere studerende til udlandet. Men en specifik strategi på
praktikområdet har vi ikke, siger Sune
Poulsen.

Valgfri praktik
Studieleder på statskundskab, Gorm
Harste, har netop gjort sig en del overvejelser omkring muligheden for at indføre en obligatorisk praktik. Men svaret
blev nej.
- Vi fravalgte den obligatoriske praktik, dels for at give de studerende mu-

lighed for selv at vælge og dels ud fra
ressourcemæssige overvejelser. Indførelsen af obligatorisk praktik kræver, at
universitetet organiserer praktikken og
laver faste praktikaftaler, hvilket alt
sammen er meget ressourcekrævende.
Statskundskab fører ikke statistik
over praktikområdet, men Gorm Harste vurderer, at omkring 30-40% af de
studerende tager i praktik, ofte kombineret med et udlandsophold. Ligesom
på jura er praktikstederne i Bruxelles
og på de danske ambassader mest populære.
- Praktik er ikke strengt nødvendigt.
Det væsentligste er, at de studerende
generelt har en fornemmelse for verden
uden for universitetet. Hvis en praktik
skal være lærerig, er det vigtigt, at de
studerende får akademiske funktioner
på deres praktiksted og ikke bare kopierer rapporter. Ofte er praktikken en
slags føl-ordning, hvor man assisterer
en overordnet som en form for akademisk sekretær, og det fungerer godt,
siger Gorm Harste.
På længere sigt arbejder statskundskab ikke for at øge praktikken, men
fra de studerendes side kan to nye initiativer få stor betydning for fremtidige
praktikkerne: En nyoprettet kandidatforening, som arrangerer foredrag, udflugter, cafébesøg og diskussioner, kan
efter al sandsynlighed være med til at
skaffe flere praktikpladser fremover.
Samtidig er en gruppe studerende begyndt at arrangere besøg på private
virksomheder, hvilket sikkert vil få flere studerende til at vælge en praktik i
erhvervslivet.
Gorm Harste mener dog ikke, praktikken må fylde for meget i studiet.
- Det er vigtigt at huske på, at man
skal kunne tilbyde sin arbejdsplads en
faglig fordybelse, som ligger ud over
den kompetence, organisationen allerede selv har. De kvalifikationer får man
på universitetet, ikke på en praktikplads. Universitetet er jo ikke en jobsøgningsanstalt, hvor man kan lære alt
i praktikker.

Praktikken vægtes højt
I den anden ende af skalaen ligger psykologistudiet, hvor alle studerende skal
i praktik. Der findes ingen dispensationsmuligheder. På 3. semester af kandidatuddannelsen ligger en obligatorisk
praktik af 50 dages varighed på en professionel psykologarbejdsplads.
Preben Bertelsen, lektor og studieleder på psykologi, forklarer praktikkens
betydning på denne måde:
- Det er vigtigt at huske på, at psykologi er en professionsuddannelse. Vi
skal lave færdige kandidater, som er
klar til at arbejde som psykologer, også
før de går ind i det toårige autorisationsforløb. Derfor vægter vi praktikken
meget højt. Pædagogisk er det vigtigt
at forbinde teorien med praktisk erfaring. At få kød og blod på.
I begyndelsen af 1980’erne blev psykologiuddannelsen beskåret fra 51/2 år til
de nuværende 5 år. Da startede en dis-
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“Utrolig spændende”
kussion om praktikkens længde, som
har raset lige siden.
- Der er meget lidt tid til praktik, når
man samtidig skal opnå en videnskabelig dybde i den teoretiske del af uddannelsen, siger Preben Bertelsen og fortsætter:
- For tiden arbejder undervisningsministeriet med en ny bekendtgørelse for
kandidatuddannelserne, som kan give
mulighed for at forlænge visse uddannelser. Hvis psykologi igen bliver normeret til 51/2 år, er det givet, at praktikken skal have mere plads.
For at skaffe de mange praktikpladserne har psykologi et eksternt lektorat, som er helliget til at vedligeholde
kontaktnetværket. Et netværk, der
rummer praktikpladser over hele landet, men er koncentreret omkring Århus. De studerende, som ønsker at gå
forskervejen, får tilbud om en såkaldt
forskningspraktik på et dansk eller
udenlandsk universitet.
Normalt består praktikforløbet af to
dele: Dels opholdet på en arbejdsplads,

Navn: Jan Dittrich Olesen
Studie: Jura
Praktiksted: Den danske
ambassade i Bern, Schweiz
Praktiktype: Frivillig overbygningspraktik af 5 måneders varighed i
efteråret 2002

dels et såkaldt “teori-praksis-seminar”,
hvor de studerende grupperes efter interesser og mødes i løbet af praktikken
for at udveksle erfaringer og støtte hinanden.
Lektor Hans Jeppe Jeppesen, der er
formand for praktikudvalget, siger:
- Vores erfaringer er, at grupperne
fungerer ret godt, fordi de studerende
har meget ud af at kunne drøfte de problemstillinger, de møder, med deres
medstuderende. På den måde undgår
vi, at de studerende kommer til at føle
sig alene i praktikken. De studerende
er også glade for den konferencedag,
som instituttet afholder i løbet af praktikperioden. Her inviterer vi en oplægsholder udefra til at tale om et emne,
som relaterer sig til mødet mellem teori
og praksis - f.eks. supervision. Vejlederne fra praktikstederne inviteres med,
fordi vi også på den måde øger forbindelsen mellem teori og praksis.
Lotte Kofod Erichsen er stud.mag.

LARS KRUSE/AU-FOTO

Navn: Christine Sig Hinke
Studie: Psykologi
Praktiksted: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium ved Herning Sygehus
Praktiktype: Obligatorisk overbygningspraktik af minimum 50 dage i foråret 2003
En stor succes. Både fagligt og personligt.
Christine tøver ikke med at bruge store
ord, når hun skal beskrive sin praktik.
- Jeg er kommet tættere på min egen faglige identitet, fordi jeg har kunnet sammenligne mig selv med 10 andre arbejdende psykologer. Tidligere har jeg ikke haft
et præcist billede af, hvad det egentlig ville

sige at arbejde som psykolog. Nu ved jeg,
hvad jeg arbejder hen imod, og det gør mig
mere rolig og afklaret. Praktikken har både givet mig appetit på at blive færdig og
lyst til at suge en masse viden i mine sidste fag, siger Christine.
Dog kunne studiet godt have forberedt
hende bedre på virkelighedens udfordringer, mener Christine.
- Springet fra teori til praksis føles stort,
fordi vores bacheloruddannelse på psykologi er så teoretisk. Der burde være flere
øvelser, hvor vi blev trænet i at overføre
teorien på en reel situation.
I sin praktik gennemførte Christine selv-

stændigt tre forløb med psykologiske test
af børn og de efterfølgende tilbagemeldinger og samtaler med børnene, deres
forældre, institutioner og andre implicerede. Derudover kørte hun sager i samarbejde med sin vejleder og deltog i de såkaldte “konferencer”, hvor afdelingens
ansatte diskuterer de aktuelle sager.
- For mig var det dejligt at opleve, at der
blev lyttet med interesse og stor åbenhed
til det, jeg sagde. Det er noget helt andet
end at være en af massen, som man jo er
som studerende. Pludselig at sidde der
med eget kontor, ansvar for egne sager og
tid til supervision er meget udviklende.
Jeg lærte en masse håndværksmæssige
færdigheder som at kunne udføre de psykologiske test og at skrive journaler, breve og rapporter. Samtidig blev jeg trænet
i at kunne håndtere de udfordringer, som
psykologer møder, f.eks. hvis et barn
pludselig nægter at komme med ind på
kontoret, forklarer Christine.
- Jeg kan varmt anbefale den model for
praktikgrupper, som psykologi har udviklet. Instituttet arrangerer de såkaldte
teori-praksis-grupper, hvor man bliver
grupperet efter interesseområder. En
gang om ugen mødtes jeg med tre andre,
som også var i en børneklinisk praktik,
for at diskutere vores aktuelle sager eller
problemstillinger, og det var meget lærerigt, afslutter Christine.
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“En faglig og personlig succes”

- Jeg lærte så meget, at det
er svært at sætte præcise
ord på. Ud over at få et
stort kendskab til det
schweiziske samfund, blev mit tyske
forbedret, og oplevelserne udviklede mig
personligt.
Jan lyser op ved
tanken om de spændende måneder i
Schweiz. I sin praktikperiode begyndte han
hver dag med at læse
fire aviser på tysk og
engelsk for at kunne foreslå emner til ambassadørens indberetninger til
Udenrigsministeriet. Derudover var Jans hovedopgaver at
skrive to rapporter om henholdsvis menneskerettigheder og konkurrenceregulering.
- Når jeg skrev rapporter, kunne jeg mærke fordelen af min juridiske viden og tænkemåde, men ellers har det nok mere været mit politiske engagement, som har sat
mig i stand til at forstå det schweiziske
samfund og sammenligne det med Danmark.
Alligevel synes Jan ikke, at jurastudiet
bør ændres.
- Jeg kan ikke se, hvilke andre fag som
skulle beskæres for at give plads til fag,
der kunne give en mere bred forståelse af
samfundsforhold. Det ville nok bare blive
et fag, som folk alligevel ikke gad komme
til. Men jura har et problem i forhold til
sprog. Vi læser næsten kun dansk, og det
gør os lidt handicappede i forhold til andre
fag, hvor det engelske bliver trænet mere.
Det var afgørende for Jans praktikophold, at den daværende ambassadør var
meget åben over for diskussioner og sørgede for, at Jan kom med til de interessante
arrangementer under formandskabet. På
den måde nåede Jan blandt andet at deltage i to konferencer om menneskerettigheder, et Schengen-møde, en FN-konference
foruden EU-ambassadørmøderne.
- Jeg fik generelt en meget opmuntrende
kritik af ambassadøren, fortæller Jan og
fortsætter:
- Schweiz er et utroligt spændende land,
ikke mindst i et juridisk og samfundsfagligt lys, fordi skatteregler og konkurrenceregulering fungerer helt anderledes end i
Danmark.
Alligevel er Jan mere forbeholden over for
en fremtid som jurist i udlandet, end da
han tog afsted.
- Jeg fandt ud af, hvor problematisk det
er at arbejde i udlandet, hvis man er gift
med en højtuddannet kvinde, som også
gerne vil gøre karriere. Så hvis jeg skal
arbejde med internationale forhold, vil jeg
hellere bo i Danmark og rejse meget i stedet.
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Stor vækst i
markedsføring
Store bannere, tv-reklamer, avisannoncer, markedsføring via sms
og sponsorering af rockkoncerter
er blot nogle af de midler, italienske universiteter har taget i brug
i kampen om de studerende.
Den store vækst i markedsføringen er ikke mindst et resultat af,
at den statslige finansiering af de
italienske universiteter er blevet
kædet tættere sammen med antallet af studerende. Der er derfor
blevet (flere) penge i at kunne tiltrække studerende, og det betyder blandt andet, at næsten 60%
af de godt 70 statslige universiteter nu får eksterne reklamebureauer til at udtænke de rigtige
markedsføringstrick. Samtidig er
udviklingen påvirket af, at stadigt flere unge italienere vælger
universiteter uden for lokalområdet, og at ingen universiteter derfor kan regne med “sikre” studerende.
Også i Spanien må universiteterne arbejde hårdere for at tiltrække studerende. Her skyldes
udviklingen især, at antallet af
universiteter er steget eksplosivt
de sidste ti år, mens studentertallet omvendt er faldet. Baskerlandets Universitet har i et forsøg på
at kapre nye studerende taget det
usædvanlige skridt at oprette
“pensionisthold” for folk over 55.

Kandidat i
spionage
Går man med ønsker om en fremtidig levevej som spion, er vejen
til det uden tvivl udfordrende job
måske blevet lidt kortere. To universiteter i Indonesien har nemlig
som de første i verden besluttet at
oprette bachelor- og kandidatuddannelser for efterretningsvirksomhed.
Uddannelserne vil være åbne for
indonesere såvel som udlændinge, og der vil blive undervist på
engelsk, når universitetet i Sentul og Den Internationale Skole
for Efterretningsvirksomhed på
Batam næste år tager de første
100 spionrekrutter ind.
- Væksten i den internationale
terrorisme gør det nødvendigt
med nye tiltag. Jeg ser derfor med
stor glæde, at man vil introducere
efterretningsvirksomhed som en
videnskab, siger general Abdullah Hendropriyono, der leder den
nationale efterretningsenhed i
Indonesien.
Tiltaget er delvist en reaktion på
den skarpe kritik, der har været
rettet mod de indonesiske myndigheder efter bomben på Bali
sidste år og senest efter angrebet
på Mariott hotellet i Jakarta i
sommer.
Indonesien menes at være hovedkvarteret for flere terrorgrupper, men de indonesiske myndigheder har ikke hidtil haft ressourcerne til at infiltrere grupperne.

LARS KRUSE/AU-FOTO

UDLAND

MANDAG DEN 22. SEPTEMBER 2003

Forskerkarrieren
forsvandt
Hans ph.d-afhandling blev belønnet som
“særligt fremragende”. Og selv om han er
hædret som en lovende ung forsker, skal
Jørn Borup nu i gang med selv at skabe sine jobs.
AF HELGE HOLLESEN
Lovende ung forsker lød skudsmålet, da universitetet i juni belønnede
hans ph.d.-afhandling som “særligt
fremragende”. Hæderen og 50.000
kr. rigere kunne Jørn Borup konstatere, at det alligevel ikke rakte til en
adgangsbillet til den forskerverden,
han i flere år ønskede at blive en del
af – trods usikre karriereudsigter.
- Det er som at begynde helt forfra,
siger den 37-årige religionsforsker i
dag kort før afskeden med Det Teologiske Fakultet, hvor han efter
ph.d.-graden har haft en slags mini
post.doc.-stipendium ved Pluralismeprojektet, der skal kortlægge religionen i Danmark.
I dette forskningsprojekt har Jørn
Borup taget sig af buddhismen, og
han udgiver også en bog om emnet i
forbindelse med publikationerne fra
projektet. En undervisningsbog til
gymnasiet om samme tema står også på arbejdsprogrammet.
I det hele taget er det ikke mange
minutter, Jørn Borup har følt sig
som arbejdsløs. Som projektkoordinator har han været engageret i den
landsdækkende kulturfestival Images of Asia, og sammen med tre andre står han bag de arrangementer,
der i forbindelse med festivalen afvikles på Aarhus Universitet. (Se side 2). Sideløbende skriver han på en
guide om Japan, hvor han flere gange har været på rundrejse i samme
ærinde.
- Jeg definerer mig som freelancer,
og har mange bolde i luften for at
se, hvilke der kan holde, siger specialisten i buddhisme og asiatisk religion, der i sin afhandling skrev om
moderne japansk zenbuddisme.

Selvstændig
Pejlemærkerne for fremtiden er
Jørn Borup for tiden ved at udstikke sammen med Inge Aagaard, der
er cand.mag. i kinesisk.
- Vi satser på at bygge videre på
vores kompetencer i forhold til Asien, som er stærkt underrepræsenteret både i medierne og erhvervslivet
men er en region, der vil få stigende
betydning inden for politik og handel. Med afsæt i det vil vi starte vores egen virksomhed og lægge ud
med udgivelser af egne bøger om
Asien og religion, fortæller Jørn Borup, der også har fået afslag på flere
ansøgninger om forskningspenge.
Aktuelt mangler han penge til en
måneds feltarbejde i Japan samt
bearbejdelse af en afhandling, som

- Allerede ved ph.d.forsvaret tænkte jeg
med en vis vemod,
at det var nok
sidste forestilling.
Men jeg går med
oprejst pande og lyst
til at gå vejen som
selvstændig, siger
37-årige Jørn Borup.

er aftalt til udgivelse på University
of Hawaii Press.
- Det er svært som "løsgænger" at
få del i forskningspuljerne, og de ikke-akademiske puljer er ikke så interesseret i at støtte så "akademiske" vinkler, som jeg ville beskæftige
mig med.
- Har du så lagt forskningen på hylden?
- Ikke helt. Jeg satser da på at kunne bruge mine forskerkompetencer,
selv om det ikke vil blive så snævert
med den retning, vi nu bevæger os i.
Min faglige viden om religion og kultur og mine erfaringer med formidling betyder da, at jeg i lidt bredere
forstand får gavn af min forskning.
Og jeg har ikke noget imod at popularisere mig selv og min viden.

Fagtosse
- Men spørger du til ansættelse på
universitetet, så bliver det sværere
at komme tilbage jo længere tid, der
går. Den faglige viden bliver jo ikke
opdateret dagligt, og i forhold til en
karriere er det heller ikke en fordel
at være uden for. Da jeg fik prisen,
spekulerede jeg da også på, om det
var det gyldne håndtryk. Allerede
ved ph.d.-forsvaret tænkte jeg med
en vis vemod, at det var nok sidste
forestilling.
- Men du ønskede vel at kunne
fortsætte med forskningen?
- Ja. Og det var med den hensigt,
jeg blev hængende ved universitetet
i så mange år med job som undervisningsassistent, ekstern lektor og så
ph.d.-stipendiat. Jeg vidste, det drejede sig om et snævert felt med en
usikker fremtid og overvejede da også flere gange, om jeg skulle ud at

prøve noget andet. Men jeg har i en
vis forstand været fagtosse og dybt
forelsket i mit fag – og er det på sin
vis stadig. Jeg vil dog ikke sidde og
vente på, at pengene kommer dalende ovenfra. Og frem for de løse
ansættelser, vil jeg hellere prøve noget andet.
- Forskning er ikke det afgørende i
din tilværelse?
- Nej, men det er selvfølgelig en
blanding af, at være nødt til at tænke sådan og så have lyst til at prøve
noget andet – først og fremmest som
selvstændig. Det er jo ikke mange om nogen overhovedet - der søger
folk med kompetencer i japansk og
religionshistorie. Jeg må selv ud at
skabe mine jobs. Det har jeg det fint
med på nuværende tidspunkt. Det
kan da godt være, jeg mener noget
andet om to år. Men jeg går med oprejst pande og lysten til at gå vejen
som selvstændig.

Ph.d. diskvalificerer
- Hvilke kvaliteter forventer du i tilværelsen som selvstændig i forhold
til en forskerkarriere?
- Jeg har altid kunnet lide at forske og være på universitetet. Men
det har også positive træk bl.a. at
komme til at trække på et helt andet netværk og bruge sine kompetencer i et bredere perspektiv. Der
er måske også mere frihed, og man
bliver tvunget til at være lidt mere
kreativ. Det negative er så, at man
er nødt til at tænke på, hvordan der
kommer penge ind ad døren hver
eneste dag. Min tid i branchen er for
kort til at sige noget om, hvordan
det vil gå.
- Så du har ikke skullet påtage dig

opgaver med en vis modvilje?
- Ikke endnu. Men når jeg om
halvandet år ikke længere får
iværksætterpenge fra a-kassen, kan
det da godt være, jeg bliver nødt til
at finde på et eller andet. Og skal
jeg gå med post, har jeg det sådan
set også fint med det
- Har du overvejet en karriere på et
udenlandsk universitet?
- Det har strejfet mig. Men jeg har
fået familie og orker simpelthen ikke at drage frem og tilbage for at
være et år det ene sted og et år et
andet. Hvis det havde perspektiver,
ville jeg gerne, men det er lige så
usikkert som at blive i det hjemlige
universitetssystem.
- Jeg har accepteret, at det ikke
blev til en forskerkarriere. Men
tænker man over, hvor mange penge, der er brugt på mig og min
forskning, og den manglende strategi.... Der burde være lidt større gennemsigtighed mellem interesserne en eller anden form for yngelpleje.
Specielt inden for den humanistiske verden uddannes ph.d-ere, der
så kommer til at gå uden arbejde,
mener Jørn Borup.
- Jeg vil vove at påstå, at bortset
fra universitetskarrieren er det for
humanister en diskvalifikation at
have en ph.d.-grad. Man er endnu
mere specialiseret, ældre, mere tør
og “elfenbenstårnagtig” med de tre
år yderligere i bagagen ud over de
år, der måske er gået med at kvalificere sig til et ph.d.-stipendium. I forhold til at søge alternativer uden for
universitetet ville jeg have stået
stærkere for syv år siden, da jeg
blev cand.mag.
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Høj på gåsehud
Jubilæumsfesten i Universitetsparken havde taget mange timer,
mange mails og ikke mindst
mange ressourcer at arrangere
for gruppen af frivillige, der det
sidste halve år har planlagt det
store arrangement. Én af dem,
der var med, beretter fra årets fest.
AF LOUISE M. SPANNING
Jeg stod dér, på bakken til højre for scenen,
med udsigt ud over 15.000 festende og syngende mennesker, der hyldede TV-2 med et
farvestrålende lyshav af tændte lightere, cykellygter og mobiltelefoner. Med ben af cement og fødder af beton sang jeg mig sammen med resten af den menneskebeklædte
dal hæs i koret til Bag duggede ruder.
Jeg løftede armene og svajede ekstatisk
med, da masserne under ekstranumrene
forvandlede sig til et to meter højt, levende
mennesketæppe. De gjorde mig lykkelig, de
tusindvis af mennesker, for de var det bedste bevis, jeg kunne få for, at det sidste halve
års arbejde var endt med en succes. Foran
mig, rundt om mig og bag mig gyngede
opskriften på, hvordan man bliver høj på
gåsehud. Det er slet ikke så svært, det kræver blot en portion god vilje fra sytten forskellige fredagsbarer samt en helvedes masse planlægning af en lille gruppe insisterende ildsjæle.

Kald så på din ølmand

Verdens lykkeligste frivillige
Selv befandt jeg mig dagen igennem i headsettets særlige skizofrene verden. I grænselandet mellem de skrattende meddelelser
på venstre øre og scene 3’s gungrende rock
på højre blev jeg på en lidt ensom måde vidne til fællesdrømmens opfyldelse.
Gartnerbilerne tøffede rundt i fast rutefart
og afleverede fyldte fustager, musikken
spillede uden strømafbrydelser på de tre
scener, og gæster og barfolk slængede sig i
bar 5’s opstillede sofaarrangement under
palmeblade og farvestrålende bånd. Langs
åen hittede den brune jernbanefløjl påny, og
fra toppen af amfiscenen kunne man skue
ind i fremtiden, hvor der i hvert fald vil
være sølvpapir nok til samtlige kommunale
børnehavemadpakker i Århus.
Det var ikke tilfældigheder, der skabte den
gode fest med de perfekte rammer, men det
så sådan ud. Og netop dét er den frivillige
arbejdskrafts glæde, at se tingene lykkes og
de teoretiske planer udført i praksis, mens
man stilfærdigt glæder sig over at være en
uundværlig brik i puslespillet.
I mit ingenmandsland af larm og lydtæt
stilhed, nærværende samtaler og fraværende radioaflytning stod det mig ganske
klart, at jeg altid selv vil drives af en ubønhørlig trang til at blande mig, dér hvor tingene foregår. Selvom jeg ikke har tid, og
selvom jeg ikke får læst det, jeg skal.
Jeg blandede mig i universitetets jubilæum, og med en cocktail af socialt engagement og simpel selvtilfredsstillelse fik jeg
en gigantisk rus, der toppede til koncerten
med TV-2. Headset og ansvar var smidt.
Hjertet boblede stolt ved synet fra bakketoppen. Og jeg sendte de knoklende kollegaer i bar 1 til 4 en venlig tanke, mens jeg festede til de allersidste toner af allersidste
ekstranummer.
Det var stort. Rigtigt stort. Og jeg var med
– hele vejen fra det første planlægningsmøde til forløsningen - festbraget i Universitetsparken lørdag den 13. september år 2003.

Verdens bedste TV-2 sammen med
verdens bedste hjemmepublikum
skabte en smuk atmosfære
i Universitetsparken på en
lun sensommeraften.
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30’er-baren var en af de fem temabarer, som de 17
fredagsbarer på universitetet stablede på benene
ved studenternes fest i Universitetsparken. Bag 30’erbaren stod folk fra teologi, biologi og æstetikfagene.

MADS AARUP-JØRGENSEN

Otte timer forinden var startskuddet gået. I
bar 5 stod fem toptunede barfolk klar. Damerne i elegante rober og perlekæder,
mændene i skjorte, vest og blød hat som det
nu engang passede sig for en rigtig herre i
20’erne og 30’erne. Asta Nielsen var genopstået med ræv og erotisk trutmund, og spiritusforbuddet var ophævet for en tid.
Krydsede man stien eller rundede bakken,
skiftede tidszonen, hvorefter øllen blev serveret af en glad afrohippie, en glat yuppie
eller en sølvglinsende fremtidsstudine. Over
to hundrede medhjælpende bar- og scenefolk var vi, og vi udfyldte tidslommerne med
alt, hvad vi kunne mobilisere af god og festlig stemning.
Som barchef havde jeg set mig nødsaget til
at bryde stilen med et headset på størrelse
med en jord- og betonarbejders høreværn,
som jeg dagen igennem forsøgte at bugsere
på plads under min egen bløde hat. Jeg konkluderede dog hurtigt, at et headset tynger
hovedet, men letter nerverne. Er der optræk
til ballade, kalder man en vagt. Er der vrøvl
med ølforsyningen, kalder man en ølmand.
Er der problemer, fikser man dem kort sagt
med et tryk på radioen og en forespørgsel i
mikrofonen.
Lørdag den 13. september blev hverdagens
studieliv, og hvad dertil hører af abstrakte
problemstillinger og filosofiske overvejelser,

afløst af helt konkrete problemer, der kunne løses og blev løst. Man bliver så glad af
at løse problemer, og folk var glade den dag.
Parken var fyldt med sol og musik og mennesker, der hyggede sig, og barfolkene langede øl ud, skålede med hinanden og glemte, at det hele havde set lidt umuligt ud
samme morgen, da parken lå øde, og stemningen endnu var morgentræt.
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Grundtvig
made in India
Grundtvig er en af historiens største tænkere, og hans ideer kan være
til inspiration for udviklingen af det indiske samfund, mener en
indisk Grundtvig-forsker. Et større oversættelsesarbejde skal i gang.
AF HANS PLAUBORG
Han har haft en enorm indflydelse
på udviklingen af det danske samfund og den danske nationalkarakter, og med sine flere hundrede salmer har han beriget den kirkelige
sangskat som ingen anden. Er
Grundtvig i bund og grund ikke så
dansk, at han er “ubrugelig” uden
for landet, hvor få har for meget og
færre for lidt?
Ser man på aktiviteterne ved Aarhus Universitets Center for Grundtvigstudier under ledelse af professor
Jens Holger Schjørring er svaret et
rungende nej. Her er tilknyttet forskere fra nær og fjern alle med det
formål at studere og udbrede tankerne i det enorme materiale, som
Grundtvigs forfatterskab udgør.
I anledning af universitetets 75-års
jubilæum har Det Teologiske Fakultet doneret sin andel universitetets
jubilæumsmidler til centeret, og de
25.000 kr. vil blive brugt på en omfattende forelæsningsrække i løbet
af efteråret. Her vil både danske og
udenlandske forskere tage afsæt i
vidt forskellige emner og dermed
yderligere understrege, at Grundtvig-forskningen på ingen måde længere er en hjemmefødning.
To af de udenlandske forskere er
professor S.A.J. Bradley fra universitetet i York og direktør Asoke
Bhattacharya fra Grundtvig International Centre for Study and Research in Adult Education i Calcutta.

To perspektiver
- Min interesse for Grundtvig stam-

mer oprindeligt fra mit møde med
hans folkelige fordanskning af det
angelsaksiske heltekvad Beowulf.
Jeg var så begejstret for det, at jeg
blev nødt til at skrive en hel bog,
hvor jeg hævdede, at Grundtvigs
læsning er den bedste, der nogensinde er foretaget af det værk, fortæller professor S.A.J. Bradley.
Den engelske middelalderforsker,
der er dansk gift og har lært sig
dansk, så han kan læse Grundtvig
på originalsproget, har været tilknyttet Center for Grundtvigstudier
næsten siden begyndelsen i 1988. I
dag er hans forskning i den danske
nationaldigter delvist finansieret af
Aarhus Universitet.
Inderen Asoke Bhattacharya har
en noget anden indgangsvinkel til
Grundtvig.
- I slutningen af 80’erne blev jeg
leder af et projekt, der skulle forbedre det indiske folks læsefærdigheder. Vi tænkte: Én ting er, at folk
kan læse, men hvordan udvikler vi
deres bevidsthed? Jeg kendte lidt til
Grundtvig i forvejen og skrev et
brev til forskerne i Århus. De svarede, at jeg kunne komme og studere
ham her, og det har været en fantastisk øjenåbner for mig. Grundtvig
er en mand, vi kan lære meget af i
Indien, siger Asoke Bhattacharya.

Viden og oplysning
Asoke Bhattacharya mener, at
Grundtvigs oplysningstanker er så
universelle, at de også kan bruges i
en indisk kontekst.
- Siden 1989 har vi haft en stærk
bevægelse for at fremme voksenuddannelsen i Indien. Vi har ledt efter
tanker og ideer, der kan tjene som

inspiration for vores udvikling fra et
landbrugssamfund til et moderne
samfund, og her er Grundtvig særdeles vigtig, fordi han havde så stor
betydning for den tilsvarende udvikling i Danmark i det 19. århundrede. Han var både en stor tænker
og en stor iværksætter, siger Asoke
Bhattacharya og henviser bl.a. til
Grundtvigs idé om oplysning.
- Folkehøjskolerne opstod, fordi
Grundtvig vidste, at der var forskel
på viden og oplysning. Oplysning
handler om en almen moralsk bevidstgørelse - om at finde sit ståsted
her i verden, og det har landbefolkningen i Indien i høj grad brug for,
hvis landet skal udvikle sig. Samtidig er et oplyst samfund den vigtigste beskyttelse, et folk har. Demokrati i sig selv er ingen garanti. Der
er demokrati i Indien, og vi har meget lærde ledere, men det sikrer ikke det indiske folk mod myndighedernes overgreb, mener Asoke
Bhattacharya.
Der findes allerede flere skoler i
Sydindien, der bygger på grundtvigianske ideer, og hele andelstanken,

som Grundtvig var med til at fremme i Danmark, har også vundet indpas flere steder i det indiske samfund.

Grundtvig på engelsk
Interessen for Grundtvig er ifølge de
to forskere stort set verdensomspændende. Han studeres fra Afrika
til Sydamerika og fra Østeuropa til
Asien. Den europæiske interesse
forklarer S.A.J. Bradley således:
- I Europa har vi haft en kanon af
store figurer, som vi har anset for at
være de bærende i den europæiske
udviklingshistorie. I de senere år er
der imidlertid kommet en bevidsthed om, at der er en række andre figurer, der ikke har været del af den
officielle kanon, men som ikke desto
mindre har spillet en afgørende rolle. Grundtvig er en af de helt centrale figurer i den sammenhæng, og i
en tid, hvor man har behov for at
kaste nyt lys på “det europæiske”, er
han helt uomgængelig, siger S.A.J.
Bradley.
Netop Bradley selv bliver en central figur, når det gælder om at gøre

Grundtvig er helt uomgængelig i en
tid, hvor man har behov for at kaste
nyt lys på “det europæiske”, siger
professor S.A.J. Bradley, som i løbet
af efteråret forelæser på Det Teologiske Fakultet sammen med bl.a.
direktør Asoke Bhattacharya.

Grundtvig tilgængelig for en endnu
bredere læserkreds. Det er nemlig
kun meget lidt af forfatterskabet,
der endnu er oversat til engelsk.
Det er et stort problem, som Center
for Grundtvigstudier nu vil gøre noget ved.
- Vores mål er at udgive en serie af
engelske Grundtvig-tekster på Aarhus Universitetsforlag over de næste år. På den måde vil langt flere få
adgang til at læse Grundtvigs egne
tekster og skal ikke må nøjes med
de få abstracts og den sekundærlitteratur, der er til rådighed i dag,
siger den danskkyndige Bradley.
Mere om forelæsningsrækken
på www.au.dk/teo
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Nyt bibliotek på Moesgård
AF HANS PLAUBORG
Der var tale om, at den skulle flyves ind
med helikopter. Men løsningen endte
med at blive en del mindre spektakulær, da fagene på Moesgård i foråret fik
et nyt fælles bibliotek i form af en 700
kvm. stor pavillon. En enkelt træfældning kunne såmænd gøre det, og nu er
de 1,6 kilometer bøger fra de fire biblioteker på etnografi, middelalderarkæologi, forhistorisk arkæologi og Center for
Nordatlantiske Studier samlet i bygningen på det store, åbne areal nord for
den røde lade.
- Det er et kæmpe fremskridt for servicen herude. Tidligere var åbningstiderne meget begrænsede, og der var kun
hjælp fra en bibliotekar få timer om
ugen. Nu har lærere og studerende via

nøglekort adgang til biblioteket døgnet
rundt, siger bibliotekets nyansatte leder,
Michael Qvotrup, der kommer fra en
stilling på Handelshøjskolen.

Moderne forhold
Den store pavillon rummer foruden bogsamlingen på ca. 35.000 bind en frokoststue, kontorer samt EDB-brugerrum og
en håndbogssamling. I den ene ende er
der desuden indrettet fire små moderne
læsesale. To er beregnet til specialestuderende og indeholder 28 pladser heraf
20 med pc. De to øvrige er beregnet til
ad hoc brug og indeholder 46 studieceller. Der er endnu ikke mulighed for
elektronisk udlån, men det kommer, lover den nye bibliotekar.
- Vejen frem mod det nye bibliotek har
været lang. Planerne mange og diskussionerne lange. Men nu er vi endelig på

plads, og jeg ser frem til et levende og
frugtbart biblioteksmiljø i en spændende faglig konstellation, siger Michael
Qvotrup.
Bibliotek indvies officielt tirsdag den
23. september.

De fire små fagbiblioteker på Moesgård
er nu samlet i ét stort og moderne
bibliotek indrettet i en nyopført pavillon.
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En længe
ventet
nyhed

Hjertet
fejrede
hjernen

Aarhus Universitet skal nu
uddanne civilingeniører, hvor
ingeniørkunst forenes med
eksperimentel forskning.

AF ANDERS CORRELL
“Town and Gown” var helt naturligt
emnet, da Århus Byråd fejrede universitetets jubilæum ved en reception på selve dagen. Og selv om universitetet er blevet omtalt som
“Bjerget”, fordi nogen mente, at
man i perioder var sig selv nok, er
der ingen tvivl om, at byen og universitetet har haft et langt og
udbytterigt samarbejde.
- Gennem århundreder har byen
haft sit hjerte placeret i det historiske kvarter - ved domkirken, Vor
Frue Kirke og åen. Med oprettelsen
af universitetet fik byen også en
hjerne, et åndeligt kraftcenter placeret lidt oven for hjertet. Som
bekendt skal de to organer arbejde
sammen for at fungere - og de er
gensidigt dybt afhængige af hinanden. Præcis som det er tilfældet
med byen og universitetet, sagde
borgmester Louise Gade, da hun
bød velkommen.
Louise Gade understregede universitetets betydning for, at Århus i
dag kan betegnes som en klog by, en
ung by og en by med puls.
- Universitetet har gennem årene
sørget for, at såvel private som offentlige virksomheder i Århus har
haft let adgang til kloge, veluddannede hoveder. Det har betydet, at
det lokale erhvervsliv altid har været præget af den mest moderne viden og nytænkning, som er vigtige
forudsætninger for vækst, sagde
hun.
Århus Byråds gave til Aarhus Universitet var meget apropos et tilskud på 100.000 kr. til det nydannede Center for Erhvervshistorie.
Rektor Niels Chr. Sidenius takkede for den flotte gave, som skal
finansiere et ph.d.-projekt, der skal
kortlægge samspillet mellem by og
universitet i Århus, Bergen og Gøteborg. Selv om nyere økonomisk
forskning synes at vise, at universiteters regionale effekt altovervejende er indirekte, er der dog mange
synlige eksempler på det gode samarbejde i Århus. Niels Chr. Sidenius
fremhævede bl.a. samarbejdet om
informations- og kommunikationsteknologi på Katrinebjerg, den kommende medicoorienterede forskerpark ved Skejby Sygehus, Østjysk
Innovation og INCUBA og samarbejdet om Moesgård Museum og
Naturhistorisk Museum.
- Jeg ser ingen principiel modsætning mellem Aarhus Universitets
samarbejde med by, amt og det lokale erhvervsliv, selv om universitetets overordnede sigte er nationalt
og internationalt, sagde Niels Chr.
Sidenius.
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AF HELGE HOLLESEN

Bog om universitetets topforskning
Aarhus Universitets Forskningsfond har valgt at markere
Aarhus Universitets 75-års jubilæum ved at betale for udgivelsen af tre bøger. Den første,
Topforskning ved Aarhus Universitet – en jubilæumsantologi,
blev offentliggjort i forbindelse
med byrådets reception for universitetet den 11. september på
rådhuset.
Rektor Niels Chr. Sidenius
fremhævede ved præsentationen af bogen betydningen af
Forskningsfonden, der gennem
de sidste 20 år har øget univer-

sitetets handlemuligheder og bidraget til at skabe de rette
forskningsmiljøer for forskerne.
- Megen erfaring viser, at det
giver forskning af høj kvalitet i
stort omfang. Topforskning ved
Aarhus Universitet afspejler noget af den faglige bredde, vi ser
som et fascinerende træk ved
universitetet, sagde Niels Chr.
Sidenius, da Borgmester Louise
Gade fik overrakt et eksemplar
af bogen.
Den 454 sider store bog indeholder 18 meget forskellige bidrag, men med det til fælles, at

det er forskningsområder, hvor
forskere fra Aarhus Universitet
har gjort sig særligt bemærket
inden for de sidste 25 år. Bidragene er udvalgt af de enkelte
fakulteter, som alle er bredt
repræsenteret i bogen.
"Topforskning ved Aarhus
Universitet - en jubilæumsantologi" redigeret af André
Wang Hansen, Helge Kragh,
Svend Larsen, Palle Lykke og
Jens Chr. Manniche. Kr. 298,-.
Aarhus Universitetsforlag.

Det spontane udbrud af begejstrede klapsalver i Rådhushallen understregede betydningen af den nyhed, rektor Niels Chr. Sidenius afleverede i sin tale, da byen den 11.
september fejrede det jubilerende universitet: Aarhus Universitet må fra næste sommer uddanne civilingeniører.
Det er kandidaterne fra uddannelserne
ved Center for Tekniske Kandidatuddannelser, der nu får lov at smykke sig med den
velkendte titel. Uddannelserne er baseret
på et samarbejde mellem Ingeniørhøjskolen
i Århus og Universitetet, hvor studerende
med en bachelorgrad fra Ingeniørhøjskolen
tilbydes en 2 årig overbygning på Universitetet. Samtidig har universitetet fået tilladelse til at tilrettelægge uddannelser, hvor
bachelorer fra universitetet uddanner sig til
civilingeniører.
- Det åbner interessante perspektiver både
for udbuddet af uddannelser og rekrutteringen til fakultetet, siger dekan Erik Meineche Schmidt.

Velegnede miljøer

Sjov videnskab

AF KRISTIAN HVIDTFELT NIELSEN
Videnskab er sjov - det lærte jeg af at
læse Bruno Latours Science in Action.
How to follow scientists and engineers
through society (1987).
Latour er først og fremmest en sprælsk
og inspirerende forfatter, der tydeligvis
nyder sit fag: videnskabs- og teknologistudier. Bogens begejstring smitter let,
og Latours sproglige overskud er stærkt
forførende. Jeg lod mig uden videre rive
med, da jeg første gang læste bogen, og
jeg har siden været en stor fan af Latour
og hans arbejde. Sjovt nok.
Latours ærinde er at forklare, hvilken
rolle videnskab og teknologi spiller i et
moderne samfund. Hvorfra kommer den
særlige objektivitet og stabilitet, som
videnskab og teknologi synes at være
privilegeret med? Svaret er ganske over-

raskende, men det vil jeg ikke afsløre
her. Der skal også være lidt sjov at hente for kommende læsere.
Bogen er en sand tour de force, der fører læseren med gennem den videnskabelige videnproduktion til anvendelse
og formidling af videnskab i alle mulige
andre sammenhænge. Latour viser, at
produktion og formidling af viden er to
sider af samme sag. Uden produktion af
viden ville der selvfølgelig ingen anvendelse og formidling være; men det
samme gælder med omvendt fortegn, og
her ligger noget af det sjove ved videnskab gemt: Uden anvendelse og formidling ville videnskab være formålsløs.
Det er selvfølgelig ikke lige sjovt alt
sammen. Med bogen forsøger Latour at
skabe sig selv og sit forholdsvis nye fag
en plads i det videnskabelige elfenbenstårn. Til det formål stjæler han med arme og ben fra en lang række andre videnskaber, såsom kulturantropologi,
videnssociologi samt teknologi- og videnskabshistorie, og prøver samtidigt
at omdefinere vores vante forestillinger
om videnskab og teknologi. Latour beskriver en gylden middelvej mellem rationalisme og relativisme og viser, hvorledes begge videnskabsopfattelser godt
kan være gyldige på én og samme tid.
Latour er en sjov forfatter, og det er ikke altid let at vide, hvornår han er seriøs eller ej. Hans idiosynkratiske blanding af fransk og engelsk giver til tider
bogen et ironisk skær, som, frivilligt eller ej, gør læsningen ganske sjov.
Kristian Hvidtfelt Nielsen, ph.d.,
er forskningsadjunkt ved
Institut for Videnskabshistorie.

Ønsket om at kunne uddanne civilingeniører har rumlet i årtier i Århus. Seneste
skridt på vejen mod målet blev taget i 2001
med etableringen af Center for Tekniske
Kandidatuddannelser. Professor Søren Keiding, Kemisk Institut, leder centret, der omfatter tre uddannelser med yderligere to på
vej i et samarbejde mellem universitetet og
Ingeniørhøjskolen i Århus.
- Vi satser på nogle styrkeområder, som
komplementerer de øvrige uddannelser til
civilingeniører, siger han, og peger på den
eksperimentelle karakter af forskningen
ved universitetet som en vigtig facet.
- Her er ingeniørkunsten en vigtig forudsætning for videnskaben, og derfor er mange miljøer ved fakultet velegnede til at uddanne ingeniører, forklarer han.
- Gennem de sidste 20 år er grænsen mellem civilingeniører og cand.scient.-erne fra
fakultetet da også blevet udvisket. Og i erhvervslivet, som aftager omkring halvdelen
af kandidaterne herfra, sidder mange i jobs,
som ellers varetages af civilingeniører.
Videnskabsminister Helge Sander begrunder da også ministeriets godkendelse af de
århusianske civilingeniører med at de vil få
en stærk international profil, som også vil
styrke samspillet mellem offentlige forskning og erhvervsliv. Søren Keiding ser bl.a.
frem til, at de kommende civilingeniører vil
blive kompetente iværksættere.
Århusregionens erhvervsliv skal inddrages
i planlægningen af de nye uddannelser, hvor
et vigtigt element bliver en integreret erhvervspraktik.
Det er planen, at de fysiske rammer for uddannelsen skal være et nybyggeri ved Ingeniørhøjskolen, hvor der udbydes uddannelser i biomedicinsk teknik, teknisk it, procesteknologi, teknisk geologi eller nanoteknologi. Målet er årligt at optage 100 studerende.
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Åbne døre
7-8000 gæster nåede at komme indenfor og rundt
om de gule mure i Universitetsparken, inden dørene
igen lukkede efter fire timer med fri adgang
til forelæsninger, rundvisninger og underholdning.

Swingende lyrik i Søauditoriet

Der gik ikke lang tid, før den legende
musik og kærlighedsindpakkede lyrik
tilsat salatagurkens danske blues varmede op under et lidt tøvende publikum, der dog endte med at klappe forfatter med følgesvende tilbage til et
ekstranummer.
- Det skal vel så være det, hvor vi
synger omkvædet, mente forfatteren.
Og fra rækkerne i auditoriet lød så
budskabet om ikke at skuffe kærligheden, når den er i luften.
Jazz-oratoriet - (jazz-auditoriet, som
Stiftens udsendte utilsigtet rammende
skrev) udgjorde bidraget fra instituttets litterære gren. Forinden havde
sprogsektionen sat chat og sms til debat med Ole Ravnholt fra Dansk
Sprognævn, og Kirsten Delholm fortalte om Hotel Proforma i kultursektionens bidrag til jubilæumsarrangementet.

Sprøde toner en septembersøndag
i en næsten fyldt Aula, hvor Det
Jyske Musikkonservatorium opførte
Vivaldis “Årstiderne” som jubilæumsgave
LARS KRUSE/AU-FOTO

Er der kærlighed i luften, skal man
ikke gå og skuffe den.
Det var en oplagt Klaus Rifbjerg med
et klart budskab, der denne søndag
trådte ind i Søauditoriet, hvor både
universitetet og Institut for Nordisk
Sprog og Litteratur markerede de
første 75 år.
Forfatteren var sidste led i den tretrinsraket, instituttet fyrede af for
åbne døre. Og et talstærkt publikum
mødte, for at opleve at Klaus Rifbjerg
efter 45 år atter skulle stå på jazz- og
poesi-scenen.
Bakket op af veteranen fra samme
scene, vibrafonisten Louis Hjulmann,
bassisten Hugo Rasmussen og pianisten Carsten Dahl, der også stod for
musikken til den rifbjergske lyrik,
præsenterede den siddende og ind i
mellem også syngende forfatter en uropførelse af et jazz-oratorium inspireret af teksten fra et nodehæfte på
barndomshjemmets klaver.

I en lille by var et lille torv.
På det torv var der et lille hus
hvor der var kærlighed nok til to.

Kontant budskab

ANDREI ERICHSEN/AU-FOTO

Kvit smøgerne, find cyklen frem og spis sundt var det kontante budskab
fra Farmakologisk Institut, som præsenterede tre spændende foredrag
om forhøjet blodtryk, sukkersyge og impotens. De tre sygdomme berører
en stor del af den danske befolkning, og det var derfor det lidt skuffende,
at fremmødet ikke var større - til gengæld var spørgelysten stor. Er der nogen af jer, som ryger?, kom det
tørt fra en af gæsterne, efter at vi var blevet overbevist
om, at rygning er den helt store skurk. Kun en enkelt
gav sig forsigtigt til kende, og som ansat på instituttet
kan man ikke påstå, at han ryger mod bedre vidende.
Efter foredragene var der rundvisning i laboratorierne, hvor man bl.a. kunne se nærbilleder af mere eller
mindre overforkalkede blodårer, eller hvordan instituttet tester medicin på rotteblodkar, som spændes op.
At det ofte kan være lidt af en tilfældighed, hvordan
et medikament kommer frem, gav forskerne også et
godt eksempel på.
Viagra mod impotens var oprindelig tiltænkt patienter med hjertekramper, men ret hurtigt registrerede
man, at patienterne blev, forstå det hvem der kan, ret
glade. Dermed var kimen lagt til en af de helt store
kassesucceser i medicinalindustrien.
Desværre er meget af den medicin, som findes på
markedet i dag mod de tre sygdomme, ikke uden komplikationer, fortalte afdelingslæge, lektor Kent Lodberg Christensen (foto), der fremhævede motion og
sundt levned som den bedste medicin. Så det var næppe tilfældig, at de fleste valgte trappen frem for elevatoren efter et spændende og lærerigt besøg på Farmakologisk Institut.
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Med sange, poesi og
oversættelseskoncert
foldede Nobelparken
sig ud som et sandt
Babelstårn, hvor
sprogforskere trådte
ud på slap line og
sambarytmerne fra
de studerendes optog
gyngede mellem
de røde mure.

Computerfan
Stand up-historikernes arrangement tiltrak sig mediernes
opmærksomhed. Det kunne så kompensere for, at vejret
ikke indbød flere til at slå sig ned i Amfiteatret, hvor
historikere berettede om kinddans i ungdomsforeninger,
det usædelig sædelighedspoliti, værtshusliv i Århus og
andet godt fra den store og lille historie.
ANDREI ERICHSEN/AU-FOTO

LARS KRUSE/AU-FOTO

- Jeg kan bare godt lide computere.
Rikke Bendlin, nybagte student, er ret sikker på, hun
gerne vil læse datalogi. Derfor har hun fundet vej gennem de åbne døre på naturvidenskab, hvor et foredrag
om fremtidens nanocomputere tiltrak hendes opmærksomhed.
- Som en af de få piger var jeg vild med at programmere i gymnasiet. Det er fedt at få ting til at fungere, siger
Rikke.
Under foredraget virker Rikke også helt upåvirket af,
at ord som "kvanteparallelisme", "elektrostatisk frastødningskraft" og "exciterede ioner" flyver om ørene på
hende. Michael Drewsen fra Dansk Grundforskningscenter for Kvanteoptik fortæller engageret om, hvordan
nanocomputere vil kunne lave meget komplicerede beregninger i fremtiden. Det er kompliceret at forstå for
en udenforstående. Meget kompliceret.
- Jeg forstod næsten det hele, siger Rikke efter foredraget. Det er rart at se, hvordan en forelæsning foregår.
Og det er jo for ærgerligt, hvis det emne, man kunne
komme til at interessere sig allermest for, går ens næse
forbi.

I begyndelsen gik det lidt trægt med at få folk
lokket ind på Odontologisk Institut. Men så
trådte selveste Karius og Baktus alias tandplejerne Gitte Brink og Anne-Marie Christensen til med en ihærdig “markedsføring” foran
bygningen i Vennelystparken, og straks efter
myldrede det med børn og voksne.
Indenfor var der da også tænkt på begge
grupper. Der var film om Karius og Baktus, og
hvordan man undgår dem, og der blev hurtigt
kø for at få lov til at lege tandlæge og bore huller i gipsafstøbninger af små gebisser. Det helt
store tilløbsstykke for de små var dog tilsyneladende et par store røde læber i en dør til en
lang og mørk gang, som uden tvivl gjorde oplevelsen af at hoppe frem og tilbage i en mund
ganske nærværende for alle raske drenge og
piger under seks år.
For de voksne var der i dagens anledning
oprettet et videnscenter, hvor alle med og
uden paradentose kunne få et godt råd. Desværre kunne man ikke som en gæst påpegede
vinde en rodbehandling, hvilket ellers uden
tvivl havde trukket endnu flere gæster til.

LARS KRUSE/AU-FOTO

I Karius’ og Baktus’ verden

Familien Bjerre var meget begejstret for arrangementet åbne døre.
Vi fangede dem uden for CAVI, som havde været en stor oplevelse,
selv om de måtte stå i kø for at komme til.
Familien var med fra starten kl.13.00, og selv om de delte sig op i
hold, nåede de kun at besøge en tredjedel af det, de gerne ville. Ud
over CAVI i IT-byen var Familien Bjerre på kunstrundvisning, til
fotoudstilling af kollegieværelser, på humaniora med Origami og kalligrafi og sproglige verdensrekorder og på besøg på Matematisk
Institut.
- Det har alt i alt været et glimrende arrangement. Vi kunne sagtens bruge en dag mere. Gentag endelig arrangementet ved 76-års
jubilæet, foreslog familien Bjerre.

Østasiatisk Afdeling bød en jævn strøm af
besøgende på både kimoner, kalligrafi og råd
om fremtiden med hjælp fra spådoms-bogen
Yi Jing.
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Undervisningsfri
eftermiddag - næsten da
Idrætsdagen 2003 var en succes med det største antal tilmeldte nogensinde.
Men ikke alle undervisere fulgte parolen om undervisningsfri eftermiddag.
AF HANS PLAUBORG
LARS KRUSE/AU-FOTOT

Det kan være svært at bevare overblikket i et spil
udendørsskak, hvor spillerne styrter frem og
tilbage mellem brikkerne på gulvet og uret på stolen.

Mikkel Nørtoft Nielsen var en travl men
meget tilfreds mand, da den årlige idrætsdag
i Universitetsparken løb af stablen torsdag
den 11. september. Med sol fra en næsten
skyfri septemberhimmel og et rekordstort
antal tilmeldinger - over 100 hold alene til
fodboldturneringen - blev idrætsdagen en
stor succes for Århus Universitetssport
(AUS), der som vanligt stod for arrangementet.
Medvirkende til succesen var ikke mindst,
at universitetets ledelse bakkede stærkt op
om idrætsdagen og gav tilladelse til, at den i
år blev afholdt i forbindelse med universitetets 75-års jubilæum.
-Vi har fået en fantastisk opbakning fra
rektor, og det er vi meget glade for. Vi synes,
arrangementet passer fint ind i studiestarten, og derfor er det godt, det er blevet rykket frem i kalenderen i år. Det har betydet,
at vi har haft afsindigt travlt med at markedsføre det, men vi må sige, det er lykkedes
med 1300-1500 deltagere og mindst dobbelt
så mange tilskuere, fortalte Mikkel Nørtoft
Nielsen, der var overordnet koordinator på
arrangementet.

Udendørsskak og stafetløb

Campusstafetten blev sat i gang af rektor Niels Chr. Sidenius.

ANDREI ERICHSEN/AU-FOTO

Rektors dekret
Lidt malurt blev der dog hældt i bægeret på
dagen. Det var nemlig ikke alle undervisere,
der mente, at fysisk udfoldelse var en god
grund til at holde eftermiddagen fri. Flere steder på universitetet blev der afholdt undervising, som om idrætsdagen var en by i Rusland.
- Det er meget kedeligt, at ikke alle bakker
op om arrangementet, når nu ledelsen har besluttet, at eftermiddagen skal være undervisningsfri. Det forstår jeg simpelthen ikke, sagde Mikkel Nørtoft Nielsen.
En deltager i Campus-stafetten satte det lidt
i perspektiv.
- Tænk lige på, at de dermed vælger ikke at
respektere rektors dekret.
Ja, hvordan mon det havde set ud, hvis der
ikke lige var tale om en “ubetydelig” idrætsdag?.

Jubille-træf
Der var fest og højt humør, da 350
kandidater og deres ledsagere satte
hinanden stævne i forbindelse med
75-års jubilæet søndag den 7. september. Initiativtagere var den
kreds af studerende, som stod bag
den meget omtalte Jubillefest i
1953, og som samlede penge ind til
det studenterhus, der i 1964 blev
indviet som Studenternes Hus.
Kandidatårgangene indtil det år,
var inviteret til dagen, som blev begyndte med gudstjeneste i Århus
Domkirke og sluttede med en stor
fest i Stakladen, hvor hæderkronede gamle revynumre, foxtrot og
studenterviser, som hittede for 50
år siden, blev genopfrisket. Men
hele dagen var besat med arrangementer.
Den snart 90-årige boghandler
Henning Clausen blev udnævnt til
Kandidaternes Æresborger for sit
mere end 60-årige virke som boghandler. Han var, ifølge formand
for Jubillegruppen Niels Jørgen
Ebbensgaard, kendt for at give kredit til fattige studenter.
Bøger var dyre i efterkrigsårene,

så da England i 1949 devaluerede
pundet, startede en række initiativrige studerende deres egen bogimport fra England. De første bøger var græske bibler. De blev omhyggeligt pakket ned i en solid whiskykasse og fragtet til Århus med
båd. Whiskykassen blev brugt som
Studenterrådets første bogreol, og
dermed var kimen lagt til Studenternes Bogimport, der senere blev
til Akademisk Boghandel. Meget
passende havde man til lejligheden
fundet den gamle whiskykasse
frem, som efter en omtumlet tilværelse på diverse loftsrum nu kommer til ære og værdighed hos sekretæren for det universitetshistoriske udvalg.
Cand.jur. Mogens Skjøth – bedre
kendt som "den århusianske Mugge" - var tilbage i sit rette element,
da han som konferencier ved eftermiddagens store arrangement i
aulaen sørgede for underholdningen mellem rektor Niels Chr. Sidenius festforelæsning og koncerten med Det Jyske Musikkonservatorium.

ANDERS CORRELL

350 kandidater fra tiden før Studenternes Hus
samledes i Solgården før jubillearrangementet i
aulaen.

LARS KRUSE/AU-FOTO

En af de mange krævende aktiviteter var
skak, og hørte man som Deres udsendte til
de uvidende, der forestillede sig, at spillet
var for rendyrkede hjernegymnaster, for
hvem begrebet “syregrænse” hører hjemme i
en verden af bevidsthedsudvidende stoffer,
fik man sig en alvorlig overraskelse.
- Det her er udendørsskak og er skam en
meget krævende disciplin, forklarede Henrik

Christensen fra AUS’s skakklub, mens to
yngre herrer forpustede styrtede frem og tilbage mellem de store skakbrikker på gulvet
og uret på bordet.
- Man mister meget let overblikket ved denne form for skak, fordi man hele tiden selv er i
bevægelse. Så det er ikke altid de samme, der
vinder i udendørsskak som i almindelig skak,
supplerede Peder Ottosen.
Campus-stafetten trak som vanligt mange
deltagere - i år sågar en hel del lærerhold,
bl.a. fra statskundskab. I mangel af en startpistol brugte rektor Sidenius en megafon til at
råbe løbet i gang, men undlod ikke forinden at
forslå, at holdet fra statskundskab - hans
gamle moderinstitut - fik et forspring på 150
meter. Men det ville holdet med den løbertrimmede institutleder Georg Sørensen i spidsen slet ikke høre tale om.

Forfatteren Thorkild Bjørnvig var i studietiden
en af drivkræfterne i foreningen Musiske Studenter
og læste ved jubilletræffet op af sine erindringer fra
den tid nedfældet i bogen “Student i Århus”.
Mikrofonholderen, cand.jur. Mogens Skjøth,
medvirkede i mange af samme forenings teaterforestillinger og slog også sine folder i Studenterrevyerne.
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Studietur til Paris?
tur/retur fra

945
Amsterdam

Manchester

Berlin

Milano

Birmingham

Nice

Bruxelles

Oslo

Göteborg

Paris

Hamburg

Stockholm

London
Book din rejse på
www.sas.dk/ungdom
Eller hos rejsebureauer på nettet. Vær opmærksom
på, at priserne her kan variere. Rejs: Frem til 31.
december 2003. Bestil senest 21 dage før afrejse.
Prisen gælder returrejser fra København og er inklusive skatter og afgifter. Flytilslutning fra Jylland til
maks. 450,- t/r. Husk du optjener SAS EuroBonuspoint. Særlige regler gælder. Begrænset antal
pladser.
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En offensiv
reformator
Engageret, pragmatisk og ikke meget
for at tale om egne kvaliteter derimod er Kasper Rasmussen
næsten ikke til at stoppe,
når samtalen drejer over mod
de fælles opgaver for Studenterrådet.
AF ANDERS CORRELL

Jovist ryger der CO2 op af skorstenen på en
Rockwool® fabrik. Men produkterne sparer
den ind igen mere end 100 gange.
I løbet af produkternes 50 årige levetid
bliver besparelsen til mere end 100 millioner tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.
En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 millioner tons mindre i 2010 end i 1990.
Men med bedre regler for isolering ved
ombygning og nybyggeri kunne vi klare
langt mere, for bygninger står for hele 40%
af energiforbruget og dermed CO2 forureningen i EU.
Vidste du, at EU kunne nedbringe energiforbruget i bygninger med en tredjedel blot
ved at gøre dem mere energirigtige? Og at
det ville være nok til at EU kunne opfylde
Kyoto-forpligtelserne?

Internationale
magasiner
med store
studierabatter!
Newsweek: 27 uger

209,00

The Economist: 26 uger

340,00

Time Magazine: 27 uger

207,00

Nat. Geographic: 12 nr.

292,50

Scientific American: 12 nr. 365,00
Vogue (UK): 12 nr.

605,00

Vanity Fair (UK): 12 nr.

560,00

Business Week: 26 uger

258,00

GQ: 12 nr.

560,00

Guardian Weekly: 26 uger

350,00

L'Express: 26 uger

320,00

Le Nouvel Observ.: 26 uger 430,00
Psychology Today: 6 nr.

240,00

Tilbudene gælder for studerende
og akademisk personale.

NORDIC
Rokhøj 6, 8520 Lystrup
Tel. 86 22 31 88, Fax 86 22 81 59

www.nordicsubs.com
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Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

Da formandsposten for Studenterrådet
blev ledig sidst i august, var Kasper
Rasmussen ikke i tvivl om, at han skulle stille op.
- Det er en meget spændende og tiltalende post, hvor man virkelig får muligheden for at arbejde med studenterpolitik, siger han.
Kasper Rasmussen stillede op med
Kasper Thaarup som kandidat til næstformandsposten, og de to gange Kasper
blev valgt uden den store dramatik.
- Jeg ser mig selv som en engageret og
hårdt arbejdende formand, hvilket gerne skulle afspejle sig i de resultater, vi
opnår. De andre i Studenterrådet arbejder efter samme koncept, så vi er et
godt team, siger Kasper Rasmussen.
Kasper Rasmussen er 22 år, har læst
fransk i tre år og læser nu historie. Han
er ikke meget for at afsløre sit politiske
ståsted, men han har været engageret i
politik, siden han første gang blev valgt
til elevrådet i folkeskolen i Billund.
Han har ingen politiske forbilleder, faktisk ligger det ham meget fjernt at tale
om forbilleder.
- Det er vigtigt at kunne fastholde en
kritisk indfaldsvinkel til både politik og
politikere, og det kan være svært, når
man taler om forbilleder eller personer,
som man beundrer. Derimod er der
mange politikere, som jeg har stor
respekt for.

Ned fra barrikaderne
Som man kunne læse i forrige nummer
af information&debat, så har studenterpolitik ændret sig en del gennem
årene. Hvor man tidligere havde politiske fløje, mere eller mindre knyttet til
de politiske partier, så fungerer Studenterrådet i dag som en enhed med et fælles mål: At forbedre vilkårene for de
studerende. Og hvor man tidligere gjorde oprør, gik på barrikaderne og i demonstrationer eller udførte happenings, så er studenterpolitikerne i dag
mere pragmatikere end idealister med
det mål at få tingene til at fungere.
Man kunne kalde det offensiv reformpolitik.
- Ja, det er faktisk en meget god betegnelse. Nu er det ikke sådan at debatten
og diskussionerne er forsvundet, tværtimod har vi ofte heftige diskussioner,
før vi vælger strategi og politik. Jeg
tror, at vi kommer længere ved at indgå
i beslutningsprocesserne og udnytte de
parlamentariske muligheder. Dermed
ikke sagt, at vi ikke kan finde på at
vælge udenomsparlamentariske virkemidler, det afhænger helt af den konkrete sag, siger Kasper Rasmussen.

Mindre indflydelse
Kasper Rasmussen har et noget anstrengt forhold til den nye universitetslov, der alt andet lige reducerer de studerendes indflydelse på beslutningsprocesserne. Han har svært ved at overskue konsekvenserne af, at lederne nu
skal ansættes, at institutbestyrelserne
formelt nedlægges, at fakultetsrådene

erstattes af akademiske råd, og at ledelsen af universiteterne nu placeres i
en bestyrelse med eksternt flertal.
- Det er kritisabelt, at vi mister indflydelse, og at de demokratiske beslutningsprocesser i høj grad bortfalder.
Omvendt mener jeg, at nu hvor loven
er vedtaget, skal vi arbejde konstruktivt for at få det bedste ud af den.

Tre mærkesager
De studerende har tre store mærkesager, mener Kasper Rasmussen:
• Kvalitetssikring i uddannelserne. Det
handler om hvordan man fortsat sikrer
kvalitet og udvikling i uddannelserne,
herunder hvordan uddannelserne skal
evalueres.
• Bedre boligforhold for de studerende.
• Den nye SU-reform. Det foregår hovedsageligt gennem Danske Studerendes Fællesråd.
Som formand for Studenterrådet er
det ikke nok at være en dygtig studenterpolitiker med et godt tag i de studerende. Det er også nødvendigt at kunne
begå sig på de bonede gulve og i offentligheden.
- Jeg tror, at en formand skal kunne
begå sig i forskellige miljøer og på forskellige niveauer. Det er med til at åbne
døre. Kald det bare diplomati. Men
man skal fastholde sit udgangspunkt
og sin profil som studerende og ikke
glemme, at det er et teamwork at lave
studenterpolitik, siger Kasper Rasmussen.
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NAVNE
Bo Sandemann Rasmussen,

Det var en synligt glad Jens Peter Christensen, der i forbindelse med 75-års jubilæet modtog "Etatsråd C.G. Filtenborg og
Hustrus Studielegat". Legatets bestyrelse
ønskede at markere Aarhus Universitets
75-års jubilæum ved at uddele en pris på
100.000 kr. til en fremtrædende forsker
eller forskergruppe inden for samfundsvidenskaberne.
Dr.jur. Jens Peter Christensen, der er professor ved Afdelingen for Offentlig Ret,
modtog prisen i forbindelse med, at Århus
Byråd fejrede universitetet. Prisen blev
overrakt af rektor Niels Christian Sidenius, der bl.a. begrundede valget med, at
Jens Peter Christensens har udvist helt
særlige retsvidenskabelige kvalifikationer
dokumenteret af hans særdeles omfangsrige litterære produktion inden for stats- og
forvaltningsretten. Blandt fagfæller frem-

Ajit P. Yoganathan,

Per Baltzer Overgaard,

er udnævnt til adjungeret professor i hæmodynamik (læren om blodets bevægelse) ved
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Ajit P. Yoganathans forsker i blodstrømsforholdene omkring syge og kunstige hjerteklapper, medfødte hjertefejl og de biodynamiske forhold i højre og venstre hjertekammer.
Denne forskning kræver anvendelse af de
nyeste billeddannende teknikker baseret på
Doppler-ultralyd og magnetisk resonans til
at måle og visualisere
de komplicerede blodstrømsforhold i hjertet
og de store kar.
Den 52-årige professor er ansat ved Wallace H. Coulter Department of Biomedical Engineering ved
California Institute of
Technology, som han
har været tilknyttet
siden 1978. I 1988 blev
han udnævnt til professor. Ajit P. Yoganathan har også arbejdet i Tyskland, England og Danmark som
konsulent og forsker. Blandt andet var han i
1992 gæsteprofessor ved Aarhus Universitet
via et stipendium fra Forskningsstyrelsen.
Ajit P. Yoganathan har modtaget en lang
række udmærkelser for sit arbejde - blandt
andet modtog han i 1988 "The Edwin Walker
Prize" af British Institute of Mechanical Engineers, og i 1997 blev han desuden tildelt
H.R. Lissner Award, som uddeles af American Society of Mechanical Engineers.

ph.d., 40 år, er udnævnt til professor i driftsøkonomi ved Institut for Økonomi.
Per Baltzer Overgaards primære forskningsområde er mikroøkonomisk teori og spilteori. Han beskæftiger sig desuden med den mikroøkonomiske teoris rolle i forbindelse
med konkurrencepolitik og erhvervsregulering. Den 40-årige
professor har tidligere undervist i mikroøkonomisk teori og
anvendelse på Institut for
Statskundskab, Institut for
Økonomi og Institut for Matematiske Fag ved Aarhus Universitet samt på HA- og HDuddannelsen ved Handelshøjskolen i Århus, og han har
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ph.d., er udnævnt til professor i nationaløkonomi ved Institut for Økonomi.
Bo Sandemann Rasmussen forsker primært i
skatter og afgifters indvirkning på samfundsøkonomien - f.eks. den betydning progressive
indkomstskatter har på udviklingen i løn og
beskæftigelse på et arbejdsmarked præget af
effektivitetsløn eller fagforeningsbestemt løn.
Andre forskningsområder har været internationale skatteforhold og valutakurspolitik.
Den 43-årige økonoms nyeste forskningsområde omhandler betydningen af e-handel for beskatning af varer. Han undersøger, om det
samfundsøkonomisk er
hensigtsmæssigt at
beskatte e-handelsvarer mere lempeligt end varer solgt
i detailhandelen,
og desuden forsøger han at
afdække, hvordan
man mest hensigtsmæssigt kan
opkræve vareskatter under hensyntagen til eksistensen af disse sideordnede salgskanaler.
Bo Sandemann
Rasmussen tog i
1985 en MSc i økonomi ved London School of Economics efter sine
økonomistudier ved Aarhus Universitet, hvor
han erhvervede sin ph.d.-grad i 1990. Han har
siden 1992 været ansat som lektor ved instituttet, hvor han også har været studieleder.
Han har desuden været gæsteforsker ved
Stockholms Universitet, og har publiceret en
lang række artikler i internationalt anerkendte
tidsskrifter samt leveret bidrag til fagbøger.

Stor hæder til juraprofessor
hæves især licentiatafhandlingen "Forfatningsretten og det levende liv" fra 1990
og disputatsen "Ministeransvar" fra 1997.
Senest har Jens Peter Christensen udarbejdet udredninger om forholdet mellem
politikere og embedsmænd, om offentligt
ansatte chefers retsstilling og om den kommunale administration. Folketinget har for
kort tid siden besluttet, at Jens Peter Christensen skal lede en undersøgelse af behovet for særlige regler for såkaldte "spindoctorer". Prismodtageren er også formand for
et ekspertudvalg, der ser på de konsekvenser, Farum-sagen har for lovgivningen.
Jens Peter Christensen er en flittig debattør i dagspressen og ofte benyttet ekspert i
mediernes formidling af vanskelige juridiske problemstillinger.
Jens Peter Christensens praktisk-juridiske erfaring stammer bl.a. fra ansættelser

været stærkt involveret i opbygningen af instituttets nye

Hvad er der
egentlig i bogtårnet?
I anledning af Aarhus Universitets jubilæum inviterer Statsbiblioteket alle ansatte på Aarhus Universitet til en tur i biblioteket, der fører fra kældrene
under parken til toppen af tårnet.
På turen rundt fortæller bibliotekets medarbejdere om samlingerne, som ikke kun omfatter
bøger fra seks århundreder,
men også aviser, lydoptagelser,

radio-tv-optagelser, reklamefilm,
kort og billeder m.m.
Rundvisningen finder sted torsdag 2. oktober kl. 16 -18 og starter med en lille forfriskning.
Der er elektronisk tilmelding
senest 30. september til:

Jens Peter Christensen (t.v.) sammen
med dekan Tom Latrup-Pedersen ved
overrækkelsen af Filtenborgprisen på
Rådhuset.
i Københavns Kommune og i Undervisningsministeriet samt fra en periode som
konstitueret landsdommer. Her modtog
han prædikatet "særdeles velegnet", hvilket er den højeste bedømmelse en landsdommer kan opnå.
- Der er tale om et forbilledligt eksempel
på samfundsrelevant forskning og formidling af allerhøjeste kvalitet, sagde
rektor Niels Chr. Sidenius i forbindelse
med overrækkelsen.
"Etatsråd C.G. Filtenborg og Hustrus
Studielegat" blev stiftet i 1919 af urgrosserer, etatsråd Chr. Filtenborg. Som en
testamentarisk gave afsatte han kort før
sin død en million kr. til studielegater ved
det universitet, han havde lagt så stort
arbejdet i at få til Århus.

bacheloruddannelse i økonomi
samt ph.d.-uddannelsen. I midten af 90’erne var han endvidere medinitiativtager til Centre
for Industrial Economics ved
Københavns Universitet.
Igennem en årrække har Per
Baltzer Overgaard været rådgiver for virksomheder og offentlige myndigheder. De sidste par år har han været partner i konsulentfirmaet Copenhagen Economics, og det har
givet ham en betydelig erfaring
i praktisk økonomisk rådgivning. Blandt klienterne er danske, nordiske og europæiske
konkurrencemyndigheder og
tele- og energisektoren. Desuden har han rådgivet en række danske og udenlandske or-

ganisationer og private virksomheder i konkurrencesager.
Efter studier ved Aarhus Universitet i perioden 1981-1985
tilbragte Per Baltzer Overgaard et år ved University of
Warwick, England, hvor han i
1986 tog en mastergrad (MA) i
økonomi med udmærkelsen
“The Examiners’ Prize”. 19871990 opholdt han sig to år ved
CORE, Université Catholique
de Louvain, Belgien, samt et år
ved University of California,
Los Angeles, og i 1991 erhvervede han sin ph.d.-grad ved
CORE. Siden 1990 har han
været ansat ved Institut for
Økonomi ved Aarhus Universitet, de første tre år som adjunkt og herefter som lektor.

STUDEREND
E
HALV PRIS

“Folkeuniversitetet
er et fantastisk
supplement
til studierne”
Mikael Henriksen.

Hanne Dahl,
hd@statsbiblioteket.dk,
eller Susanne Bruun,
sbr@statsbiblioteket.dk

FOLKEUNIVERSITETET I ÅRHUS
Tlf. 86 19 05 66 · www.folkeuniversitetet.dk
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Teatertilbud til
studerende
Kom i teater for halv pris, lyder et tilbud,
som Aarhus Teater nu har lanceret for studerende ved de videregående uddannelser.
Det gælder til alle forestillinger i denne
sæson og betyder, at premiereforestillingen
Macbeth kan ses for 90 kroner.
Det er et særligt publikumstilskud fra stat
og amt, som Aarhus Teater har brugt til at
udvikle den nye rabatordning. I forvejen
søger Aarhus Teater at fremme teaterinteressen blandt de studerende gennem teatrets studenterklub Die Theater Klike, der
blev dannet i 1995 i samarbejde med Studenterrådet ved Aarhus Universitet.
Medlemskab af klubben er gratis og giver
adgang til en række særarrangementer i
forlængelse af udvalgte forestillinger.
I denne sæson omfatter de en samtale med
“ægteparret Macbeth” - de to hovedrolleindehavere i teatrets aktulle forestilling,
Anne-Vibeke Mogensen og Jens Zacho-Böye
samt musikerne Martin Ottosen og Henrik
Munch fra Sorten Muld, der står for forestillingens lydside. I januar er der “Strictly Ballroom”-konkurrence i forbindelse med rockmusicalen Be-Bop-A-Lula og marts-arrangementet byder på foredrag om Marcel
Proust og hans værk.

Rift om motionskort

Tilmelding til klubben sker på:
www.dietheaterklike.dk

FORSTÅ PENSUM!
- Få overblik med kompendierne

Allerede kl. seks om morgenen var de
første studerende på plads foran Studenternes Hus for at sikre sig et medlemsskab af det motionscenter, som Aarhus
Universitetssport (AUS) har i Finlandsgade.
Og da dørene blev åbnet kl. ni var køen
vokset til næsten 300 studerende, der
håbede at erhverve sig et af de tiloversblevne attraktive medlemskaber, som
tidligere medlemmer ikke fornyede inden den 15. september.
- En sådan rift om at blive medlem af

motionscentret viser, at vi dækker nogle
behov for billige sportstilbud blandt de
studerende på universitetet, siger Claus
Behrendsen, der er forretningsfører i
AUS.
- Hos os kan studerende deltage i
sportsaktiviteter uden at være nødt til at
have erhvervsarbejde ved siden af studiet. Det er umuligt, hvis man som studerende vil være medlem i et af de kommercielle motionscentre.
Motionscentret i Finlandsgade har 800
medlemmer, der her blandt andet kan få

kyndig vejledning af professionelle instruktører uden at skulle betale ekstra
for det.
- Vi spiller med vore sportstilbud en
central rolle i mange studerendes hverdag, siger Claus Behrendsen. Med de
knap 5000 studerende, som er medlemmer enten hos AUS eller en af de tilknyttede studenterklubbber, er vi faktisk
byens største idrætsforening.

Ejendomsret, 3. årsprøve, kompendium
af Mads Dambæk

Kompendiet giver en kortfattet og systematisk
oversigt over pensum i faget Ejendomsret på 3.
årsprøve ved Københavns Universitet og virker
som repetitionsoversigt i eksamenssammenhæng.

NYHED

Pris: kr. 245,- Sider: 245 Best. nr.: 61906816

Folkeretten, 2. årsprøve, kompendium
af Jacob Hjelm, Asbjørn Haugstrup og Thomas Dahl Stenfeldt Mathiasen

NYHED

Bogen, som følger lærebogens kronologi, giver
en systematisk oversigt over pensum i folkeret
på den juridiske grunduddannelse ved Københavns Universitet. Efter hvert kapitel følger relaterede domsresumeer, og der er sidehenvisninger i margin.

$/.'S *UBILUMSLEGAT
WWWDONGDK

Pris: kr. 130,- Sider: 88 Best. nr.: 61904708

Familie- og arveret, 1. årsprøve, kompendium
af Jesper Stig Andersen og Rune Hørby

Dette opdaterede kompendium er en kortfattet,
men særdeles anvendelig gennemgang af faget
familie- og arveret. Kompendiet kan bruges til
støtte ved en gennemgang af lærebøgerne og
til repetition.
Pris: kr. 170,- Sider: 148

Best. nr.: 61903515

Formueretten, 1. årsprøve, kompendium
af Jesper Stig Andersen og Rune Hørby

Studerende på jura-studiet ved Københavns
Universitet kan drage stor nytte af kompendiet,
der kort og godt fremhæver de væsentligste
regler inden for Erstatningsret, Aftaleret,
Køberet og Ejendomsret.
Pris: kr. 175,-

Sider: 144

Best. nr.: 61902764

Køb kompendierne i din studieboghandel eller bestil dem
direkte i onlinebutikken på www.thomson.dk
Alle priser er inkl. moms. Bemærk, best. under kr. 1.000,- tillægges kr. 47,- i eksp. gebyr

Nytorv 5 • 1450 København K.
Tlf. 33 74 07 00 • Fax 33 12 16 36
thomson@thomson.dk
www.thomson.dk

&ORMÍL
$/.'S JUBILUMSLEGAT YDER
STTTE TIL UDDANNELSE FORSKNING
OG UDVIKLING INDEN FOR EMNER
AF SRLIG INTERESSE FOR ENERGI
SEKTOREN I $ANMARK &ORMÍLET
ER AT HJNE INTERESSEN FOR OG
KVALITETEN AF DE HJERE UDDAN
NELSER SOM ER RELEVANTE FOR
ENERGISEKTOREN ,EGATET BLEV
INDSTIFTET I ANLEDNING AF $/.'S
 ÍRS JUBILUM I 

GSTEOPHOLD INKL REJSE TIL EN
HJERE LREANSTALT I $ANMARK
MED RELATION TIL ENERGISEKTOREN
5DSTYRSLEGAT +AN YDES TIL
STUDERENDE STIPENDIATER 0H$
ANSATTE FORSKERGRUPPER ELLER
INSTITUTTER MED TILKNYTNING TIL EN
HJERE LREANSTALT I $ANMARK
SOM NSKER UDSTYR TIL AT FORETAGE
FORSKNINGUDVIKLING PÍ OMRÍDER
AF SRLIG INTERESSE FOR ENERGI
SEKTOREN

,EGATTYPER

)NDSENDELSE AF ANSGNING

2EJSELEGAT +AN YDES TIL STUDE
RENDE OG ANSATTE VED EN HJERE
LREANSTALT I $ANMARK SOM VIL
VIDEREUDDANNE SIG I UDLANDET
INDEN FOR EMNER AF INTERESSE FOR
ENERGISEKTOREN $ER KAN YDES
STTTE TIL REJSER OPHOLD KONGRES
SER OG EKSKURSIONER
'STELEGAT +AN YDES TIL UDEN
LANDSKE EKSPERTERS ELLER LRERES

!NSGNINGER TIL $/.'S JUBIL
UMSLEGAT SKAL AmEVERES SENEST
DEN  NOVEMBER  I lRE
EKSEMPLARER TIL
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$/.' !3
!GERN !LLÏ  
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) ANSGNINGEN SKAL DET ANFRES
HVILKEN LEGATTYPE OG HVOR STORT
BELB DER ANSGES OM !NSG
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EN BESKRIVELSE AF FORMÍLET MED
REJSEN UDSTYRET FORSKNINGEN
MV DER SGES STTTE TIL
$ESUDEN SKAL ANSGNINGEN VED
LGGES CV PUBLIKATIONSLISTE KA
RAKTERLISTE ELLER ANDRE RELEVANTE
BILAG ) FORBINDELSE MED TILDELING
AF LEGAT KAN LEGATUDVALGET FAST
STTE KRAV TIL LEGATMODTAGERE
HERUNDER OM EFTERFLGENDE
RAPPORTERING MV TIL $/.' $EN
SAMLEDE LEGATSUM ER  MIO
KRONER
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REDIGERET AF JOURNALKONTORET, DEN CENTRALE ADMINISTRATION,
NORDRE RINGGADE 1, 8000 ÅRHUS C. TLF. 8942 1149
DEADLINES FOR MEDDELELSER SENEST 13 DAGE FØR UDGIVELSE - SE KOLOFON SIDST I BLADET
MANUS SENDES I WORD PERFECT 6/7/8 ELLER ET WORDFORMAT TIL MEDDELELSER@AU.DK
YDERLIGERE OM DEADLINES OG AFLEVERING: WWW.AU.DK/DA/ADM/JOURNAL/MEDDEL/

DOKTORGRADEN

FORSKNINGSSTØTTE

Forsvar
SUN
Fredag den 31. oktober 2003, kl. 14.00 forsvarer cand.med.
Peter Vestergaard, ph.d., sin doktorafhandling med titlen
"Fracture risk secondary to disease". Forsvaret finder sted i
Auditorium 424, Anatomisk Institut, Bygning 230, Universitetsparken. De officielle opponenter er professor, med. dr.
Karl J. Obrant og professor, dr. med. Anders Foldspang..

Støttemuligheder ved Den franske Ambassade
Økonomisk støtte til fremme og udvikling af fransk-dansk
samarbejde inden for forskning og videregående uddannelse inden for alle fagområder.
Hvem kan søge? Forskere, der er part i et dansk-fransk
forskningsprojekt og gæsteforelæsere inden for rammerne
af et dansk-fransk universitetssamarbejde
Hvilken støtte kan opnås og hvordan søger man?
Støtte til rejseaktiviteter i form af 2-4 returbilletter pr. projekt samt max. 3 diæter pr. rejse samt medfinansiering af
seminarer, kollokvier og workshops i form af tilskud til
dækning af udgifter i forbindelse med rejser, logistik og
publikation.
Forskere og gæsteforelæsere kan læse mere og hente
ansøgningsformularer på http://www.ambafrance.dk/dk_rfdk_scient.htm eller kontakte Lena Nebsager, tel : 33 67 01 77, ln@amba-france.dk
Ansøgningsfrist: 1. oktober 2003 for aktiviteter, der finder
sted i 2004.

PH.D.-GRADEN
Forelæsninger
HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i historie holder cand.mag. Merete Bøge Pedersen en offentlig forelæsning over emnet "Prostitutionen og grundloven. Regulering
af og debat om prostitution i Danmark i perioden ca. 18601906" fredag d. 3. oktober 2003 kl. 13.00 i Auditorium A1,
Statskundskab, bygn. 333, lokale 101.
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i kinesisk holder cand.mag. Mads Holst Jensen en offentlig forelæsning
over emnet "Public Enemy or Vanguard of the Revolution?
The Social Construction of the Chinese Liumang (Hooligan)" mandag d. 6. oktober 2003 kl. 14.15 i Teologisk Auditorium 2, bygn. 441 lokale 112.
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin holder cand. scient. Christian Gottrup den 26. september
2003, kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen: "Development of instance-based methods to predict tissue outcome
in acute ischemic stroke based on specific patterns in MRI".
Forvaret finder sted i Medicinsk afdeling M’s Auditorium,
Århus Kommunehospital, Bygning 3.
Tildelinger
NAT
Det naturvidenskabelige fakultetsråd har tildelt ph.d.-graden i Naturvidenskab til følgende:
Cand.scient. Mads Johan Jurik for afhandlingen:
"Extensions to the Paillier Cryptosystem with
Applications to Cryptological Protocols".
Maciej Andrzej Koprowski for afhandlingen:
"Cryotographic Protocols Based on Root Extracting".
Cand.scient. Jesper Buus Nielsen for afhandlingen:
"On Protocol Security in the Cryptographic Model".
Cand.scient. Johannes Overgaard for afhandlingen:
"Performance and regulation of the cardiovascular system
during anoxia in rainbow trout and freshwater turtles".
Cand.scient. Anders Rønnau for afhandlingen: "A Closer
Look at the TiO2(110) Surface with STM".
Cand.scient. Annemette Vestergaard Witt for afhandlingen:
"Light acclimation in freshwater macrophytes - with
emphasis on photoinhibition".

Novo Nordisk Fonden
- Post-Doc Stipendier i almen medicin
Novo Nordisk Fonden indkalder ansøgninger til uddeling
af to 2-årige post-doc stipendier i almen medicin.
Formål: At støtte almen medicinsk forskning, specielt at
fastholde læger som forskere i de alment medicinske forskningsmiljøer på eller knyttet til universiteterne.
Forudsætninger: Ansøger skal have erhvervet ph.d.-grad
eller være på tilsvarende niveau.
Midler: Til rådighed er to hele stipendier på hver 2 år à
500.000 DKK/år. Der kan søges om halvt stipendium,
såfremt tilknytning til klinisk arbejde ønskes opretholdt i
stipendieperioden.
Ansøgningsfrist: 17. november 2003.
Ansøgning: Udførlig vejledning findes på Fondens hjemmeside: www.novonordiskfonden.dk. Ansøgninger indtastes i
et internet-baseret ansøgningssystem og sendes elektronisk til Fonden. Ansøgningen udfærdiges på dansk, eventuelt engelsk.
Bedømmelsesudvalg: Ansøgninger vil blive bedømt af tre
nordiske professorer i almen medicin.
Uddelingstidspunkt: Beslutning vil blive taget senest
medio december 2003. Stipendierne vil være til rådighed
fra januar 2004 og forventes at skulle starte senest 1. oktober 2004.
Novo Nordisk Fonden, Brogårdsvej 70, Postboks 71,
2820 Gentofte. Tlf. (direkte) 4443 9038, Telefax: 4443 9098,
e-mail: nnfond@novo.dk

Pulje til Styrkelse af Psykiatrisk Forskning
Puljen er etableret ved et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Forskningsinitiativet under Århus Universitetshospital, Psykiatrisk Hospital i Århus og Institut for Psykiatrisk Grundforskning.
Puljens formål er at styrke den psykiatriske forskning.
3.900.000 kr. kan uddeles til anvendelse pr. 1. januar 2004.
Puljemidlerne kan anvendes til løn, apparatur og driftsmidler i forbindelse med psykiatriske forskningsprojekter,
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der udgår fra Aarhus Universitet og Psykiatrisk Hospital i
Århus. Lønmidler kan anvendes til fuld finansiering af forsker- eller TAP-ansættelser, sam- eller delfinansiering af
samme, herunder ansættelse som ph.d.-studerende.
Forskningspuljens midler kan i specielle tilfælde tildeles
forskere uden for Århus Amt til projekter, der gennemføres
i samarbejde med psykiatrien i Århus Amt.
Ansøgningsprocedure: Ansøgningsskema rekvireres på tlf.
7789 2810, Irma Mærkedahl. Ansøgning (syv eksemplarer)
vedlagt detaljeret projektbeskrivelse, detaljeret budget,
kort CV (maks. 2 sider) fra hovedansøger samt ansøgningsskema stiles til: Bestyrelsen for Institut for Psykiatrisk
Grundforskning og fremsendes til professor Povl MunkJørgensen, Institut for Psykiatrisk Grundforskning, Psykiatrisk Hospital i Århus, Skovagervej 2, 8240 Risskov.
Yderligere oplysninger kan indhentes hos prodekan Else
Tønnesen, Århus Kommunehospital, Anæstesiolog./intenv.
N, Nørrebrogade 44, 8000 Århus C. Tlf. 8949 2869.
Ansøgningsfrist: mandag den 13. oktober 2003, kl. 12.00.
Ansøgningerne forventes færdigbehandlet ultimo november 2003.

Kræftens Bekæmpelse
Indkaldelse af forslag til nye medlemmer af Det Læge- og
Naturvidenskabelige Udvalg.
Det Læge- og Naturvidenskabelige Udvalg skal hermed
opfordre institutioner, institutter og videnskabelige selskaber med relation til kræftforskning til at komme med forslag til nye medlemmer til udvalget.Der er tre ledige pladser i udvalget. Disse ønskes besat med følgende kategorier
af aktive, erfarne forskere
• 2 molekylære cellebiologer med cancerindsigt.
• 1 kliniker med molekylærbiologisk indsigt, eller en molekylær biolog med klinisk indsigt.
Udvalget har til opgave at uddele den af hovedbestyrelsen
tildelte rammebevilling efter eget skøn til støtte for videnskabeligt arbejde, ligesom udvalget efter anmodning kan
udtale sig om spørgsmål eller på eget initiativ afgive udtalelser til forretningsudvalget om faglige spørgsmål inden
for udvalgets kompetenceområde.
Udvalgets 14 medlemmer vælges af hovedbestyrelsen.
Tre medlemmer vælges efter en kortfattet faglig indstilling
fra de sundhedsvidenskabelige og naturvidenskabelige
fakulteter ved universiteterne i København, Århus og
Odense. Elleve medlemmer vælges efter en kortfattet faglig indstilling fra Det Læge- og Naturvidenskabelige
Udvalg. Udvalget kan have såvel danske som udenlandske
medlemmer.
Et af de to nye medlemmer skal vælges efter indstilling
fra de nævnte fakulteter.
Motiverede forslag bilagt curriculum vitae inkl. publikationsliste for den foreslåede skal være Kræftens Bekæmpelse i hænde senest den 15. oktober 2003. Forslag indsendes
til: Kræftens Bekæmpelse, Bevillingssektionen, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø

Carlsbergfondet
Carlsbergfondet indkalder herved ansøgninger til sin kommende uddeling af forskningsmidler i efteråret 2003.
Ansøgningsfrist 1. oktober 2003.
Carlsbergfondet yder støtte til grundvidenskabelig forskning inden for humanistisk videnskab, samfundsvidenskab
og naturvidenskab.
Kliniske, tekniske og andre anvendelsesorienterede projekter falder uden for Carlsbergfondets område. Støtte til
ph.d.-studier og anden uddannelse, herunder studierejser,
kursusophold o.l. vil ligeledes ikke komme i betragtning.
Ansøgning skal indgives på Carlsbergfondets ansøgningsskema i 6 eksemplarer
(1 original og 5 kopier). Ansøgningsskema kan hentes på
Carlsbergfondets hjemmeside www.carlsbergfondet.dk
eller ved henvendelse til Carlsbergfondets sekretariat.
Ansøgning kan ikke indsendes i elektronisk form.
Det indskærpes, at ansøgningsfristen overholdes. Materiale, der ønskes taget i betragtning ved ansøgningsbehandlingen, skal være vedlagt ansøgningen. Vejledningen til
ansøgningsskemaet skal følges nøje.
Carlsbergfondets Sekretariat, H.C.Andersens Boulevard
35, 1553 København V. Tlf.. 3343 5363, fax 3343 5364
Fonden til Lægevidenskabens Fremme
A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers
Fond til almene Formaal
Fondens midler anvendes efter følgende retningslinier:
1. Bevillinger kan gives til enkeltpersoner m.h.p. kortere
varende speciel uddannelse ved udenlandske universiteter
eller institutioner på områder, der må skønnes at være af
betydning for dansk lægevidenskab og det danske samfund.
2. I særlige tilfælde kan bevilling gives til kortvarige rejser
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for særligt kyndige, således at de kan deltage i vigtige konferencer (ikke alm. kongresser) eller på anden måde kan
sætte sig ind i specielle forhold af betydning for lægevidenskaben. Bevilling kan ikke gives m.h.p. ægte-fællers deltagelse i rejser.
3. Bevilling kan endvidere gives til enkeltpersoner til udførelse af videnskabeligt arbejde her i landet, evt. således
at vedkommende for en kortere periode kan frigøres for erhvervsarbejde for helt at hellige sig videnskabeligt arbejde.
4. Bevilling kan gives til videnskabeligt arbejdende klinikker, laboratorier og institutioner til udførelse af projekter,
herunder laborantaflønning, mindre apparatur, samt anskaffelse af forsøgsmateriale og -dyr. Det må ved midlernes
fordeling nøje påses, at tilskud fra det offentlige ikke beskæres.
Der ydes ikke bevilling til udgifter ved oversættelse, trykning og køb af særtryk.
Ansøgningsskema kan fås ved henvendelse til Fonden på
nedenstående adresse. Der kan kun søges til ét formål på
hvert skema. Den typiske legatportion er på kr. 10-50.000
og vil kun undtagelsesvis overstige kr. 100.000.
Ansøgning om at komme i betragtning ved fordeling af
Fondens midler fremsendes til nedenstående adresse i seks
eksemplarer, som skal være modtaget senest onsdag den 1.
oktober 2003 kl. 12.00. Ansøgningen må indeholde nøje redegørelse for arbejdets planlæggelse og budget for beløbets
anvendelse, oplysning om ansøgerens stilling, uddannelse
og tidligere videnskabelig produktion, samt oplysning om
hvorvidt der er søgt eller opnået tilskud fra anden side til
det planlagte arbejde.
Ansøgningen sendes til: A.P. Møller og Hustru Chastine
Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Esplanaden
50, 1098 København K. Tlf. 3363 3401 eller 3363 3402
E-mail: cphapmfond@maersk.com

LEGATER/STIPENDIER
Peter og Emma Thomsens Legat
Stipendiestøtte (p.t. kr. 90.000 årligt i kvartalsvise portioner) ydes efter fundatsens bestemmelser til trængende, flittige, dygtige og begavede unge, mandlige personer fra Danmark, som har indfødsret, således at disse efter bestået
studentereksamen eller endt skolegang kan studere ved
universiteterne eller de højere læreanstalter.
Uddelingen finder sted den 14. januar og 15. april (legatstifternes fødselsdage). Støtten ydes under forudsætning af,
at fundatsens betingelser overholdes. Stipendiestøtte ydes
ikke til studier i udlandet.
Ansøgningsfristen til begge uddelinger er den 15. oktober
2003.
Ansøgningsskema kan fås på SU-kontoret, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C eller ved indsendelse af frankeret
svarkuvert (oplys læreanstaltens navn) til Peter og Emma
Thomsens Legat, Administrationen, Dronningens Tværgade 30, 5, 1302 København K.

Mette Cathrine Raarups Mindelegat
Af ovenstående legat er nogle portioner på mellem 1000 kr.
og 2000 kr. efter indstilling fra Universitetet til rådighed
for begavede og flittige studerende, som har bestået 1. del.
Ansøgningsskema til legatet fås på SU-kontoret, bygning
445 og afleveres - bilagt seneste årsopgørelse fra skattevæsenet - samme sted senest fredag d. 31. oktober 2003
klokken 14.00.
Kun legatmodtagerne vil få brev om tildelingsresultatet.

Aarhus Universitets Almene Studenterfond
Af denne fond, som er en sammenlægning af en række
mindre legater, er en del portioner til uddeling i efterårssemesteret 2003.
Støtte fra fonden ydes til fortsættelse eller afslutning af
studier, herunder til studierejser samt studieophold ved
udenlandske universiteter.
Ved tildelingen af legatet til studierejser lægges bl.a. vægt
på følgende kriterier:
1) At legatet ikke er bevilget før til samme studieophold
2) At der ikke er tale om en studierejse indenfor Socrates/
Erasmus- eller Nordplusnetværket
3) At der ikke er tale om en studierejse, hvor formålet er at
tage en MA eller BA
4) At der er medsendt dokumentation for optagelse på det
udenlandske universitet
5) At der er medsendt budget
6) At der er delvis selvfinansiering
Til en del af midlerne i fonden er der knyttet en række
fortrinsrettigheder. Nærmere oplysninger herom kan fås
på SU-kontoret.
Ansøgningsskema til legatet kan fås ved henvendelse på
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SU-kontoret, Aarhus Universitet på nedenstående adresse.
Alternativt kan skemaet printes fra SU-kontorets hjemmeside på www.au.dk/su.
Ansøgningen afleveres – bilagt seneste årsopgørelse – til
SU-kontoret, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 5,
8000 Århus C senest onsdag den 1. oktober 2003 klokken
14.00.
Kun legatmodtagerne vil få brev om tildelingsresultatet.
Uddelingen finder sted i løbet af november/december 2003.

Politimester J.P.N. Colind og Hustru Asmine Colinds
Mindelegat
Et antal portioner af ovennævnte legat vil blive uddelt i
overensstemmelse med fundatsens § 4.
Legatet skal således anvendes til fordel for studerende
ved Aarhus Universitet, fortrinsvis studenter fra Randers
Statsskole, fortrinsvis juridiske og medicinske studenter,
der har taget 1. del eller en dertil svarende prøve.
Legatet skal fortrinsvis uddeles i situationer, hvor der ikke foreligger mulighed for at opnå hjælp eller støtte fra det
offentlige. Legatet uddeles til, efter legatbestyrelsens skøn,
hel eller delvis dækning af udgifter ved studieuddannelsesformål, f.eks. studierejser, forskning, støtte under arbejde
med doktorafhandling, guldmedalje- eller prisopgave, samt
til hjælp til erhvervelse af bolig, især lejlighed.
Ansøgningsskema til legatet fås ved henvendelse til SUkontoret, Aarhus Universitet på nedenstående adresse.
Ansøgningen afleveres - bilagt seneste årsopgørelse - til
SU-kontoret, Aarhus Universitet, Fredrik Nielsens Vej 5,
8000 Århus C senest onsdag den 15. oktober 2003, kl.
14.00.
Kun legatmodtagerne vil få brev om tildelingsresultatet.
Uddelingen finder sted i løbet af november 2003.

Svend Grundtvigs og Axel Olriks legat.
Af ovennævnte legat bliver i 2003 uddelt et antal legatportioner mellem kr.5.000 og kr. 15.000 - i særlige tilfælde op
til kr. 30.000 - til en viderekommen studerende eller en
yngre kandidat, der på udpræget videnskabelig basis studerer nordisk filologi eller kulturhistorie, herunder specielt
den ældre litteratur, men dog også forskere der arbejder i
tilknytning til Dansk Folkemindesamling, Institut for
Dansk Dialektforskning eller beslægtede kulturinstitutioner.
Enkelte legatportioner kan efter bestyrelsens skøn uddeles for flere år ad gangen.
Slægtninge, der nedstammer i lige linie fra biskop N.F.S.
Grundtvig eller fra præsten Jørgen Block i Lønborg (f.
1838), har fortrinsret til legatportionerne, hvis de ellers
besidder de fornødne kvalifikationer.
Legatet kan også yde bidrag til trykning af værker inden
for de nævnte fagområder.
Ansøgningen, der skal indeholde fuld adresse og personnummer/CVR-nummer, men ikke publikationer i original,
indsendes til Institut for Nordisk Filologi, att. Svend
Grundtvigs og Axel Olriks legat, Njalsgade 120, bygning
22, 2300 Kbh. S. senest den 10. oktober 2003. Medsendt
materiale returneres ikke.
Evt. spørgsmål kan rettes til lektor Henrik Blicher, Nordisk Filologi (3532 8329), henblich@hum.ku.dk eller til
direktør Palle Ove Christiansen, Dansk Folkemindesamling, Christians Brygge 3, 1219 København K (3313 5802),
palle@dafo.dk

Læge Dorff Kjeldsen og Hustrus legat
Legatet kan søges af medicinske studerende, som er studenter fra Aalborg Katedralskole og som har bestået 1. del
af medicinsk embedseksamen.
Ansøgningen med ansøgningsskema og bilag stiles til
legatets bestyrelse og sendes til Aalborg Katedralskole, Sct.
Jørgens Gade 5, postboks 556, 9100 Aalborg.
Ansøgningen skal være modtaget senest mandag den 10.
november med morgenposten.
Ansøgningsskema rekvireres fra Aalborg Katedralskole,
Sct. Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg , tlf. 9631 3770, e-post:
adm@aalkat-gym.dk

PRISER
Arbejderhistorieprisen 2003
Arbejdermuseet, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv
(ABA) og Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens
Historie (SFAH) opslår hermed Arbejderhistorieprisen for
året 2003. Prisens formål er at inspirere til og fremme studiet af arbejderklassens og arbejderbevægelsens historie og
kultur.
Prisen tildeles den bidragsyder, som siden sidste indleve-

ringsfrist har leveret bedste opgave, speciale eller ph.d.-afhandling om et tema inden for dansk eller international arbejderhistorie. Indleverede opgaver skal være skrevet inden for de seneste to år og skal være bedømt. Også opgaver,
hvor hovedvægten er lagt på formidling, kan komme i
betragtning.
Prisen er på kr. 15.000,-. Bedømmelsesudvalget kan beslutte at dele beløbet på to eller flere prismodtagere, eller
slet ikke at uddele prisen. Prismodtageren er forpligtet til
at skrive et bidrag til SFAH's tidsskrift "Arbejderhistorie"
inden for det prisbelønnede bidrags emne. Prisen uddeles
af et uafhængigt bedømmelsesudvalg, nedsat af Arbejdermuseet, ABA og SFAH.
Indleveringsfristen for bidrag til prisen er fredag d. 17.
oktober 2003. Opgaverne sendes eller afleveres i to eksemplarer til: ABA, att. Nørrebrogade 66 D, 2200 København.

KURSER
Center for Entrepreneurship - kurser
24/9 BASIC - Lær at arbejde med idéudvikling
Den første forudsætning for konkret at gå i gang med at
forberede en ny virksomhed, er man har en idé at arbejde
videre med. På dette seminar vil du høre lidt om, hvordan
du kan arbejde med dig selv og mulighederne i markedet,
når du jagter en spændende idé. Vi vil også arbejde med,
hvordan kreativitet kan anvendes til at gøre din idé endnu
bedre.
Kl. 14.00-16.00, deltagelse er gratis. Tilmeldingsfrist 19/9
29/9 Entrepreneurkursus 1
Formålet med entrepreneurkursus 1 er at: Bevidstgøre og
styrke det personlige entrepreneurskab og lederskab, udvikle netværksfærdigheder, sikre en generel viden om innovationsprocessen, klargøre egne intentioner, mål og visioner i forhold til videre udvikling af virksomhedsidé, og at
kunne arbejde med kreativitet. 8 lektioner á 4 timer.
Mandage 29/9 - 24/11, kl. 14.00-18.00, pris 350,- kr. Tilmeldingsfrist 24/9.
30/9 Entrepreneurkursus 2
Formålet med entrepreneurkursus 2 er at give deltagerne
de nødvendige værktøjer til at arbejde videre med deres idé
- og dermed blive i stand til at udarbejde forretningsplaner.
8 lektioner á 4 timer plus vurdering af forretningsplaner.
Tirsdage 30/9 - 25/11, kl. 14.00-18.00, pris 350,- kr. Tilmeldingsfrist 24/9.
1/10 Kan kvinder tænke innovativt? Vælt stereotypen
om den mandlige iværksætter.
Vi sætter fokus på det at starte virksomhed som kvinde, og
inviterer alle højtuddannede kvinder med en virksomhed i
maven til denne spændende dag (andre interesserede er
også velkomne!). Helle Neergaard, forsker ved Handelshøjskolen i Århus, laver debatoplæg omkring kvinders og
mænds adfærd som virksomhedsledere, og vi får muligvis
rykket lidt ved vores opfattelse af, hvorfor der ikke er flere
kvindelige virksomhedsejere. Morgendagens heltinder, foreningen af kvindelige iværksættere, vil være stærkt repræsenteret, og dele deres erfaringer med deltagerne. Vi håber
på en frugtbar debat, der kan sætte nogle ting i gang til
dette arrangement.
Kl. 13.00-16.00, deltagelse er gratis. Tilmeldingsfrist 26/9.
2/10 BASIC - Hvad er en forretningsplan, og hvordan
laver jeg en?
Hvis du vil starte egen virksomhed, er det en god idé at få
skrevet en forretningsplan. Dette seminar giver dig redskaberne og udpeger faldgruberne.
Kl. 14.00-16.00, deltagelse er gratis. Tilmeldingsfrist 29/9.
Yderligere information: Rikke Alminde Bendtsen, Udviklingskonsulent, Center for Entrepreneurship, email: alminde@cfe-aarhus.dk - tlf: 8942 5906.
Center for Entrepreneurship, Finlandsgade 25, 8200
Århus N (Katrinebjerg), www.cfe-aarhus.dk

Forskerkurser - Sundhedsvidenskab
Generelt for kurserne: Forskeruddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus tilbyder kurser med
følgende forudsætning for deltagelse: Kandidateksamen
(læge, tandlæge, sygeplejerske m.v.) og/eller forskeruddannelsesforløb (ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende).
Kursusafgift: Kursusdeltagelse er vederlagsfri for ph.d.studerende og forskningsårsstuderende samt lektorer og
professorer ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus med dokumenteret kursusbehov som følge af
vejlederfunktion for ph.d.-studerende samt ph.d.-studerende fra de øvrige sundhedsvidenskabelige fakulteter og Farmaceutisk Højskole, såfremt de har tilsagn fra egen institution (udligningsaftale). Dispensation kan i ganske særli-
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ge tilfælde opnås for øvrige ansatte ved Fakulteterne samt
for reservelæger i Århus Amt.
Ansøgning: Skema kan rekvireres ved henvendelse til tlf.
8942 4115, på e-mail: phdkurser@sun.au.dk samt på faxnr.
8618 3848. Skemaet kan også udprintes fra internetadr.:
www.health.au.dk/conman/
Det udfyldte skema indsendes til Forskeruddannelsen, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Vennelyst Boulevard 9,
8000 Århus C.
Ansøgningsfrist er anført ved de enkelte kurser.
Gen-miljø interaktion ved kroniske sygdomme
j.nr. 96/02
Formål: At give kursusdeltagerne den nødvendige baggrund for at forstå og forske i samspillet mellem sundhed,
gener og miljø.
Antal deltagere: Max. 15 deltagere.
Tidspunkt: 27., 28. og 29. oktober 2003.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.800 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 29. september 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Engelsk medicinsk sprogbrug I, Grundkursus
j.nr. 46/26
Formål: At give deltagerne et udvidet kendskab til engelsk
i forbindelse med udfærdigelse af videnskabelige artikler,
breve, anmeldelser m.v. og desuden hjælp til mundtligt at
udtrykke sig i forbindelse med afholdelse af foredrag.
Antal deltagere: Max. 20 deltagere.
Tidspunkt: Torsdage, 6. og 13. november samt 4., 11. og 18.
december 2003 kl. 14.00 – 18.00.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.400 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 29. september 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Genomforskning - j.nr. 105/03
Formål: At gennemgå de metoder, der anvendes i genomforskning, give en oversigt over hvilke oplysninger der
opnås, når komplette genomer analyseres og belyse, hvorledes disse oplysninger kan anvendes til at identificere en
celles totale proteinsammensætning (proteom), anvendes i
fylogenetiske forudsigelser, og i strukturbestemmelser
(herunder i udvikling af lægemidler).
Antal deltagere: Max. 24 deltagere.
Tidspunkt: 3. og 4. november 2003 kl. 8.00 – 16.00.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 2.600 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 6. oktober 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Præsentation med Powerpoint - j.nr. 95/09
Indhold: Præsentation med PowerPoint. Introduktion til
programmet. Hvorledes samles information fra andre kilder for brug i PowerPoint. Herunder import fra Word eller
Excel. Tekster, tabeller, billeder, tegninger. Hvorledes
opbygges slides pædagogisk og hvorledes undgås overfyldte/uoverskuelige slides.
Hvorledes forberedes data til elektronisk præsentation.
Scanning af analoge billeder, praktisk håndtering af digitale billeder på PC'en. Håndtering af digitale billeder fra
Internettet. Basale principper for billedbehandling m.h.p.
senere brug i PowerPoint. Principper for fremstilling af lysbilleder fra Power-Point.
I den praktiske del af kurset vil der vil være mulighed for
at medbringe egne materialer m.h.p. inkorporering i en
elektronisk præsentation.
Antal deltagere: Max. 24 deltagere.
Tidspunkt: Fredag den 14. november 2003 kl. 9.00 – 16.00
Sted: Victor Albeck Bygningens IT-laboratorium, Aarhus
Universitet.
Kursusafgift: 2.400 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 13. oktober 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Forskning i farmakoterapi - j.nr. 80/04
Formål: At give kursusdeltagerne den nødvendige baggrund for at kunne præge udviklingen inden for farmakoterapien.
Antal deltagere: Max. 20 deltagere.
Tidspunkt: Mandag den 10. november til torsdag den 13.
november 2003 kl. 8.00 – 16.00.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 4.600 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 13. oktober 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

KONGRESSER, MØDER
Seminar i anledning af professor Niels Hannestads
og docent Lise Hannestads 60 års fødselsdage,
Institut for Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet
Fredag den 26. september kl. 10:00-15:00
Konferencecenter lokale 2, Frederik Nielsens Vej, Aarhus
Universitet
Program
Kl. 10. Galina A. Pashkevish, Senior researcher, Institute
of Archaeology, Ukrainian Academy of Science, Kiev:
Palaeobotany of the Greek colonies of the northern Pontos.
Kl. 11. Iulon Gagoshidze, Senior researcher, Department of
Archaeology of the Janashia State Museum of Georgia:
Achaemenid and Achaemenidizing silver vessels found in
Georgia.
Kl.13. Eugenia Salza Prina Ricotti, Architect, Soprintendenza archeologica per il Lazio:
Antinous’ tomb in Hadrians villa by Tivoli revisited.
Kl. 14. Elaine Gazda, Professor of Classical Art and
Archaeology, University of Michigan:
Chronology and context of sculpture in villa settings from
the High Empire to Late Antiquity.
Tilmelding til seminaret senest den 24. september til Lilian Svenningsen, klasls@hum.au.dk eller tlf. 8942 2299.

Seminar i anledning af professor Kirsten Nielsens
60-års fødselsdag
Torsdag den 9. oktober 2003 i Auditorium 1, bygning 441,
Det Teologiske Fakultet.
Program:
Kl. 13.00: Velkomst ved professor Ole Davidsen.
Seminar: De fire elementer – fire forelæsninger:
1. Ild ved lektor Hans Jørgen Lundager:
Ilden – i himlen og på jorden.
2. Vand ved lektor Else K. Holt:
Er Gud det levende vand?
Pause kl. 14.15-14.30
3. Luft ved Pernille Carstens, ph.d.:
Fri bevægelighed! Om vind og vejr, vrede og velsignelse.
4. Jord ved professor Kirsten Nielsen:
"Ja, jord er du…" Noget om jord og klippe, menneske og
Gud.
Kl. 16-17 Reception i foyeren, bygning 441.

Image and Word in the Mind of Narrative
Dato: 3.-4. oktober 2003
Sted: Det Teologiske Fakultet, Auditorium 1
Tilmelding: Alle er velkomne, men skal tilmeldes senest
den 29. september til Jeppe Sinding Jensen
Arrangør: Religionsteoretisk laboratoriets satsningsområde: "Religiøs narrativitet, kognition og kultur", Institut for
Religionsvidenskab
Kontakt: Jeppe Sinding Jensen, e-mail:
sinding@teologi.au.dk
Sprog: engelsk
Emne: The research program on "Religious Narrative, Cognition and Culture" at the Laboratory on Theories of Religion in Aarhus is primarily interested in the character of
religion as a function of cognitive mechanisms which are
biological and social, revealing themselves through culture
of which religion is a fundamentally human feature, as is
narrative. Narrative is many things, ranging from interpersonal oral exchange to written texts, architecture and
symbolic images. Each genre has its own limitations and
potentialities, but all exhibit the fundamental interaction
of self, society and mind. This workshop will provide an
opportunity to explore what narrative is and, ultimately,
what religious narrative is.
Link: Se program på satsningsområdets hjemmeside
(http://www.teo.au.dk/html/rv-sem/rncc/forside.htm)

Center for Idræt
Wednesday Research Seminar Programme
Semester 1, 2003 - 14.00 – 16.00, Room 114
The programme is composed of speakers who will report on
aspects of their current or recently completed research on
topics relevant to the work of the center.
24 September: “Autoethnography in Feminist Sport
Research”, Pirkko Markula (Exeter University, UK)
8 October: “Sport, Time-Space Compression and Slowness:
Some Preliminary Observations”, John Bale (University of
Aarhus).
29. October: “The Literaturisation of Sport”, Anthony
Bateman (Salford University, UK).
12 November: “Patriotic Games: Reflections on Postmodernity and Post 9/11 Sporting Nationalism in the
USA”, Steve Pope (De Montfort University, UK).
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26 November: “Media Image: Construction of Sport,
Gender and Sexuality in a Tabloid World”, Gerd van der
Lippe (Telemark College, Norway)

Internetforskning og Samfundet
Seminardag på Center for Internetforskning
Onsdag d. 1. oktober kl. 9-15
Sted: IT-parken, Helsingforsgade, bygningen "Benjamin",
lokale: 122, Store auditorie.
Internetforskning er mange steder ved at udskille sig som
en selvstændig akademisk disciplin og har nået et stadie,
hvor højtflyvende teorier og gisninger om internettets samfundsmæssige konsekvenser begynder at blive afløst af
mere håndfaste konklusioner. Selv om internetforskere
trækker på vidt forskellige teoretiske og metodiske traditioner, begynder man samtidigt at kunne skimte tilgange,
der forekommer særligt frugtbare i studier af internettet og
dets effekter.
Center for Internetforskning i Århus markerer sit tre-års
jubilæum med denne seminardag, hvor vi med udgangspunkt i internettet, forskningen og samfundet vil præsentere et bredt udsnit af centrets medlemmers arbejde. Det
er formålet at komme vidt omkring og vise, hvorledes nettet langt fra er en entydig størrelse, og hvordan det kan
beskrives og analyseres på mange tænkelige måder.
Dagens bidrag er opdelt i tre tematiske blokke med to-tre
præsentationer og efterfølgende diskussion. I alt vil der
være oplæg ved otte af centrets medlemmer. Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er gratis.
Evt. yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til
jakob.linaa@ps.au.dk. Et detaljeret program kan ses på
siden: www.cfi.imv.au.dk

Psykologi og Jura - et tværfagligt seminar
I anledning af Aarhus Universitets 75-års jubilæum afholder Psykologisk Institut ved Det Samfundsvidenskabelige
Fakultet et tværfagligt seminar d. 6. november 2003 i Auditoriehuset, Universitetsparken, Aarhus Universitet. Formålet er at formidle aktuel, forskningsbaseret og anvendelsesorienteret viden om:
• Risikovurdering af sædelighedskriminelle v. professor
Don Grubin, UK, o.a.
• Interview af børn i sager om formodede seksuelle overgreb v. professor Graham Davies, UK, og professor Eva
Smith, DK.
Pris: kr. 300,- pr. deltager.
Tilmelding: Ingrid Graversen, 8942 4921 eller på:
www.psy.au.dk/psykologi_jura
Mere information på: www.psy.au.dk/psykologi_jura
Arrangører: cand.psych., ph.d.-stip. Yvonne Thomsen og
cand.psych., ph.d.-stip. Susanne Bengtson, Psykologisk
Institut, Aarhus Universitet.

Danske Designere inviterer til forsknings-seminar
Foreningen Danske Designere har taget initiativ til et nyt
netværk for aktører inden for uddannelse og forskning:
Designforskning.net, hvor designuddannelserne, de danske
forskere eller udenlandske kapaciteter lægger viden og erfaringer frem, og hvor alle er velkomne.
Designforskning.net inviterer alle designforskere, designundervisere og andre interesserede til det første seminar
om designengineering d. 30. oktober 2003 kl. 10 - 16 i
Dansk Design Center.
Her vil undervisere og forskere fra Aalborg Universitet,
Syddansk Universitet og DTU redegøre for de nye designingeniøruddannelser, de har opbygget gennem de seneste
par år samt give et indblik i den forskning, der bedrives i
feltet, hvor ingeniørvidenskab og design mødes.
Prisen for mødet, inkl. lidt frokost og en kop kaffe, er kr.
350. For medlemmer af Danske Designere kr. 175.
Tilmelding: Ved at indbetale deltagergebyr til Danske
Designere på giro: 714-3370 inden d. 23. oktober 2003.
Flere oplysninger hos bestyrelsesmedlem i Danske Designere, indretningsarkitekt mDD, ph.d. stud. Pernille Grønbech Palsbro,perngron@get2net.dk

The Millenium goals and Denmark's
new development assistance priorities
One-day seminar:
Programmet kan findes på kursets websted: www.ulandslaere.au.dk/NOTICES/Events/EventsMainPage.htm
Background: On a global level, poverty is still a huge problem which makes life miserable for many people all over
the World. However, in September 2000 the United Nations General Assembly adopted the Millennium Declaration (www.un.org/millenniumgoals/ , which aims to halve
global poverty by 2015. In June 2003, the Danish Government published its priorities for Danish Development Assi-
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stance for 2004-2008, and one obvious question to ask is
whether there is agreement between the main concerns of
the Millennium goals that Denmark has subscribed to in
the UN and the new Danish Development priorities.
Purpose: The main purpose of this seminar is to offer
interested students and staff of the University of Aarhus and the general public – an opportunity to be informed
about and to discuss the Millennium Goals and the new
Danish Development priorities.
Organisation: The seminar is organised by the interdisciplinary course “Approaches to Development” (“U-landslære”: www.ulandslaere.au.dk
Date and venue: Monday, 3rd November 2003, 10:00-16:00,
University of Aarhus, The Students' House (Studenternes
Hus). Meeting Room II (Mødelokale II), Ndr. Ringgade 3.

Media Convergence, Mediated Communication, and
the Transformation of the Public Sphere
Conference hosted by MODINET
October 21st 2003 at 12.00 - 18.00 and October 22nd at
9.00 - 18.00 at University of Copenhagen, Njalsgade 120,
room 23-0-49, 2300 Copenhagen.
The conference will place the ongoing transformation of
communication, community, and the public sphere at the
center of attention - with special reference to convergence
and digitalization as key features of the new media environment.
Keynotes:
Professor John Durham Peters, University of Iowa, USA:
“Conversation, Democracy, and Communication Technology.”
Dr. Georgina Born, Fellow of Emmanuel College, University of Cambridge: “Envisioning Media Futures: Digital
Television and Public Service Broadcasting in the UK.”
Professor Roger Silverstone, London School of Economics:
“Contrapuntal cultures: From minorities to moralities in
European media.”
Participation is free. Register by e-mail to
modinet@hum.ku.dk
For program and further information about the conference please check www.modinet.dk
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Journalkontoret, tlf. 8942 1150:
Love, bekendtgørelse og cirkulærer
037-03 (26-06-2003) Ændring af cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage. (012-02 og aftale af 26. februar 2003
ændres af bestemmelser i dette cirkulære).
051-03 (31-07-2003) Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation
II (017-99 ophæves).
055-03 (18-07-2003) Visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden (159 af 28-10-1996 ophæves).
061-03 (15-08-2003) Indkaldelse af ansøgninger om stipendier til studieophold i Norden i 2004. 061-03 ophæves.
046-03 (20-08-2003) Sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte). 078-98 ophæves.
058-03 (22-08-2003) Kokke, koge- og smørrebrødsjomfruer,
cafeteriaassistenter samt elever i statens tjeneste. Aftale af
27-07-1999 ophæves.
064-03 (21-08-2003) Biologassistenter, biologoverassistenter og fiskeriteknikere. 024-00 ophæves.

STILLINGSOPSLAG
TAP-STILLINGER
Vikariat for laborant
Ved Institut for Medicinsk Biokemi er et vikariat for laborant ledigt til besættelse fra 1. november 2003 til 30.
april 2004 med mulighed for forlængelse.
Forskningsområdet omfatter undersøgelser af receptorproteiner i celler.
Stillingen vil primært omfatte cellebiologiske undersøgelser og involverer metoder som SDSPAGE, mærkning af
proteiner, samt standard biokemiske analyser. Erfaring
med dyrkning af cellekulturer vil være ønskelig, men er
ingen betingelse.
Aflønning efter gældende overenskomst mellem DL-F og
Finansministeriet.

PUBLIKATIONER
Følgende fås ved henvendelse til

ATP udskriver prisopgave om det danske pensionssystem:

Borgerne og pensionen i det aldrende samfund
I op mod en tredjedel af de fleste borgeres samlede levetid er deres liv og velfærd afhængig af pensionssystemet. Pensionssystemet er en af velfærdssamfundets absolutte grundpiller.
Pensionssystemets indretning rummer en balance mellem samfundsmæssige, sociale mål på den
ene side og individuelle ønsker og behov på den anden side - en balance, som så at sige deler ansvaret mellem individ og samfund.
Pensionssystemets indretning er afgørende for pensionisternes økonomiske tryghed, for den enkeltes
mulighed for at overskue og planlægge sin pensionstilværelse og for vores evne til at møde de udfordringer, som de kommende årtiers demografiske udvikling stiller os overfor. Men balancen mellem individuelt ansvar og generelle samfundsmæssige mål kan samtidig tænkes at have betydning for det
folkelige engagement. Det dilemma er prisopgavens nøgletema.
Er pensionssystemet til at forstå for den enkelte? Hvilken betydning har det, hvis borgerne ikke forstår
en så central del af velfærdssamfundet? Rummer pensionssystemet den rette balance mellem den
enkeltes og samfundets ansvar for forsørgelsen i alderdommen? Og hvad er alternativerne og deres
konsekvenser?
Det er nogle af de spørgsmål, ATP ønsker belyst i prisopgaven „Borgerne og pensionen i det
aldrende samfund“, der udskrives i forbindelse med ATP’s 40 års jubilæum.
Der kan indleveres to forskellige typer besvarelser til prisopgaven - analyser og essays. I kategorien
analyser er førsteprisen på 200.000 kr. og andenprisen på 100.000 kr. I kategorien essays er førsteprisen på 50.000 kr. og andenprisen samt eventuelt yderligere priser på 25.000 kr.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Jørgen Gliemann, tlf. 89422883 (JG kontor); 89422880 (institutkontor)
eller e.mail: jg@biokemi.au.dk.
Ansøgning vedlagt relevante bilag (f.eks. eksamensbevis,
anbefalinger) sendes til professor, dr. med. Jørgen Gliemann, Institut for Medicinsk Biokemi, Aarhus Universitet,
Ole Worms Allé bygning 170, 8000 Århus C, mærket "vikar
for laborant". Ansøgningsfrist 1. okt. 2003, kl. 12.00.

STUDENTERUNDERVISERE OG FAGLIGE VEJLEDERE
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglige og
pædagogiske kvalifikationer. Aflønning i henhold til
Finansministeriets overenskomst med SUL (Studenterundervisernes Landsforening). Ansøgningen skal indeholde
CPR.NR. Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes
hjemmeside.
FAGLIGE VEJLEDERE
Studienævnet for Teologi
Under forudsætning af fornøden bevilling kan der forventes en stilling som faglig vejleder ved Teologi ledig til besættelse pr. 1. november 2003, foreløbigt for ét år (Evt. genansættelse i stillingen vil normalt kun kunne ske for max.
1 år).
Arbejdsforpligtelsen for den faglige vejleder er for indeværende 350 timer, dvs. 32 timer pr. måned i 11 måneder,
hvortil kommer 1 måned, der er forbeholdt ferie.
Arbejdet forudsætter, at man er teologistuderende og fortrolig med teologistudiets opbygning. Arbejdet omfatter
bl.a. vejledning af studerende i studiemæssige sammenhænge, sagsbehandling af diverse ansøgninger om dispensation og meritoverførsel, planlægning og afvikling af ruskursus, deltagelse i studievejledende arrangementer samt
forbehandling af dele af studienævnets opgaver.
Nærmere oplysninger om stillingens indhold fås ved henvendelse til Studienævnet for Teologi på tlf.: 8942 1022.
Ansøgninger indsendes til Studienævnet for Teologi, Aarhus Universitet, Tåsingegade 3, 8000 Århus C, og skal
være Studienævnet i hænde senest 1. oktober 2003, kl.
12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-215/4-7.

ØVRIGE OPSLAG
Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger opslået
ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af fakulteternes
hjemmesider.
HUM
Ved Institut for Idéhistorie er en stilling som lektor i Idéhistorie ledig til besættelse pr. 1. oktober 2003 eller snarest
derefter. Ansøgningsfrist 25. september 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-46.
Ved Institut for Engelsk Filologi er en amanuensisstilling
ledig til besættelse pr. 1. januar 2004. Ansøgningsfrist 6.
oktober 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-47.
Ved Institut for Informations- og Medievidenskab er en
stilling som lektor ledig til besættelse pr. 1 november 2003
eller snarest derefter. Ansøgningsfrist 8. oktober 2003, kl.
12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-48.
SUN
Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er et eksternt
finansieret klinisk professorat ledig til besættelse snarest.
Ansøgningsfrist 12. november 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-14.

ANDRE INSTITUTIONER
Det Danske Institut i Athen
Under betegnelsen "Eleni Nakou Fellow" opslås en stilling

Læs IT på universitetet
Kandidat • Master • Diplom • Enkeltfag

Fristen for indlevering af besvarelser er den 1. februar 2004.
Der vil blive nedsat et bedømmelsesudvalg med direktør Jørgen Søndergaard, Socialforskningsinstituttet som formand og yderligere to medlemmer.

Læs hele opgaveformuleringen og betingelserne for at deltage i prisopgaven på
www.atp.dk/prisopgave

Informationsmøde
Kandidat- og gæstestuderende:
21. oktober kl. 10.00-12.30 og 13.00-15.30
Master, diplom og enkeltfag:
9. oktober kl. 19.00-21.00

Se mere på www.itu.dk
IT-Universitetet • Glentevej 67 • 2400 København NV
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som akademisk medarbejder ved Det Danske Institut i
Athen. Den på gældende skal med ansvar over for instituttets direktør fortrinsvis arbejde inden for instituttets udadvendte kulturelle , aktiviteter.
Midlerne til stillingen er stillet til rådighed af Eleni
Nakou Foundation, hvis formål er at fremme europæisk
kultur med særlig vægt på forbindelseslinierne mellem den
moderne græske kultur på den ene side og Vest- og Nordeuropa, herunder Danmark, på den anden. Der søges derfor en videnskabeligt skolet medarbejder inden for fagområder, der er relevante i denne sammenhæng. Der kræves
grundigt kendskab til moderne græsk sprog.
Stillingen aflønnes som en lektor-/amanuensisstilling ved
en af de højere læreanstalter.
Stillingen opslås foreløbig for en 3-årig periode. Tiltrædelse så vidt muligt i foråret 2004.
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Det danske Institut i Athen, tlf. 0030-21032 44644
mellem kl. 9 og 13 græsk tid, mandag-fredag.
Ansøgning med CV og oplysninger om faglige og andre
kvalifikationer sendes til Det danske Institut i Athen, Herefondos 14, Gr 10558 Athen, således at det er instituttet i
hænde onsdag d. 15. oktober.
Opslag vedrørende følgende ledige stillinger fås
ved henvendelse til Journalkontoret, tlf. 8942 1150.
ESA En del stillinger er opslået ledige ved den europæiske rum-fartsorganisation. Yderligere oplysninger på
hjemmesiden: www.esa.int/hr/index.htm
Danida Internationale stillinger.

BOLIG
Til leje
Hus på Christiansbjerg, nær Uni, fremlejes delvis møbl./
møbl. til ikke-ryger fra ca. 15.12.03 - 01.07.04. 104 kvm +
udestue m/brændeovn. 2 vær., nyt badevær., køkken og stor
stue. Kælder m/brusebadevær., vaskemask. og tørretumbler. Dejlig have. Pris kr. 8.000,-/md. + forbrug.
Dep. kr. 22.000,-.
Tlf: 8610 4414 el. mail: zart2@hotmail.com
Lille kælderlejlighed, egen indgang, køkken og bad.
Adgang til vask/tørretumbler. Nær Handelshøjskolen/Uni.
Udlejes umøbl. til gæstelærer/forsker minimum 1 år.
Pris kr. 4.300,-/md. incl. forbrug. Depositum kræves.
Tlf: 8615 9203.
2 og 3 værelses møblerede lejligheder udlejes til gæsteforskere el. lign. Tlf: 8612 8330 el. 8654 1530.
120 kvm bolig på Syrenvej i Risskov udlejes 01.01.04 30.06.04. Tæt på skov, strand og centrum. Husleje kr.
7.000,-/md. excl. forbrug. Depositum kr. 21.000,-. Kun ikke

Boligannoncer på nettet
Som noget nyt kan boligannoncerne nu også læses på
www.sr.au.dk.

rygere. Tlf: 8617 0503 el. martinlone@hotmail.com.
Fremleje: Møbl. 2-vær. lejlighed beliggende i den nordlige
bydel udlejes i ca. 1 år til gæstelærer. Husleje kr. 3.700/md.
incl. forbrug. Dep. 3 mdr. leje.
Mail: lejlighed@aarhusmail.dk
Hus i Stjernekvarteret v/Marselisborg Slot, tæt på skov,
strand og by udlejes møbl. til rolige ikke-rygere fra
15.02.04 - 01.07.04. 100 kvm, nyrenov., 2 vær., køk/alrum,
stue m/brændeovn, bad/toilet. Vaskemask. tørretumbler og
fryser. Dejlig have. Pris kr. 6.000,-/md. + forbrug. Dep. 3
md. Tlf: 8614 7629 el. mail: akatzi@aarhuskat-gym.dk
Roligt par søger 2-3 vær. lejlighed i Århus el. omegn.
Ikke-rygere, ingen husdyr. Pris max. kr. 5.000,-/md.
Ikke tidsbegrænset lejemål. Tlf: 2672 0345 el. 8250 8546
el. mail: b980024@biology.au.dk
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Nyrenoveret villa i Pip-kvarteret på 115 kvm + 60 kvm
kælder udlejes tidsbegrænset fra 01.10.03. Tæt på skole
og indkøb. Stort køk/alrum m/brændeovn, badevær. og
3 vær. Kælder m/2 disp. rum, vaskemask/tørretumbler,
viktualierum m/fryser. Dejlig have m/terasse og skur.
Pris kr. 8.500,-/md. + forbrug. Tlf: 8637 1208
Søges:
2-3 vær. møbl. lejlighed nær Uni søges til gæsteforsker på
Tandlægeskolen med hustru fra 01.11.03 og ca. 6 mdr.
frem. Henv: Eva Busk, Tandlægeskolen, tlf: 8942 4082 el.
mail: evabusk@odont.au.dk.

Journalist Helge Hollesen
tlf. 8942 2332
infdebat@au.dk

Lille møbl. lejlighed el. værelse med adgang til køkken og
bad i nærheden af Uni søges til gæsteforsker på Tandlægeskolen fra 01.09.03 og gerne op til 3 år. Henv. sekr. Eva
Busk, Tandlægeskolen, tlf: 8942 4082 el. mail:
evabusk@odont.au.dk.

Journalist Hans Plauborg
tlf. 8942 2334
mobil 2899 2234
iogdhp@adm.au.dk

Forskningsadjunkt og læge-studerende med lille datter
søger 2-3 vær. umøbl. lejlighed i nærheden af Ringgaden.
Tlf: 6110 0996 el. mail: renald@phys.au.dk

Tryk: Phønix Trykkeriet A/S

Til gæsteforsker med familie (2 børn) søges hus/lejlighed
m/ have (evt. 2-årig fremleje) fra 01.12.03.
Pris max. kr. 8 -9.000,-/md. Max. 10 km. fra Uni.
Henv: Lone Litvak, Institut for Fysik og Astronomi,
tlf. 8942 3586 el. mail: lone@phys.au.dk.

Nr. 12.

Møbl. værelse el. lejlighed søges til svensk ph.d.studerende fra 01.11.03 - 01.03.04.
Grete Flarup tlf: 8942 3732 el. mail: flarup@phys.au.dk
Studerende ægtepar, 30 år, med snart 2 børn søger hus/
lejlighed med have. Gerne i Århus C, S eller Åbyhøj.
2 1/2 vær. andel i Århus C kan sælges.
Tlf: 8619 0099 el. mail: solbaer@hotmail.com.
1-2 vær. møbl. lejlighed m/eget køkken og bad nær Uni.
søges til gæsteprofessor i perioden 01.10.03 - 01.04.04.
Henv: Sine Toft Jensen, Center for Sortehavsstudier,
tlf: 8942 5406 el. mail: klasstj@hum.au.dk.
Dansk-estisk par, ph.d.-studerende, ikke-rygere søger
2 - 3 vær. lejlighed i cykelafstand fra Uni senest 01.02.04.
Mail: poder@teologi.au.dk el. tlf: +49 551 488 30 31.
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98 gram grøn frø-splat

KajKageKast var en af de mest
populære attraktioner ved Idrætsdagen. Vi har lavet dybdeborende
research på fænomenet og rapporterer fra konkurrencen.
AF HANS PLAUBORG
Man tager en rund, lys kagebund, smører godt med hindbærmarmelade og lægger en mazarinbund over. Derefter laver
man en smørcreme med jordbærsirup og
klasker den lyserøde, flødebolleagtige
masse ovenpå, hvorefter man overtrækker klumpen med lysegrøn
marcipan. Til slut laver man
øjne og en bred, glad mund
med hvid glasur og mørk
chokolade, og til allersidst
dyppes bunden i én centimeter smeltet
chokolade - og
vupti har man
en mere eller
mindre vellykket minikagekopi af
den legendariske dukkefigur Kaj fra
Danmarks
Radios serie
“Kaj og Andrea”.
Skulle nogen have fået den tanke, at
den ca. 98 gram tunge klump, som
blandt andre bager Brian i Harlev laver
mindst 20 af hver dag og sælger for den
nette sum af 12,75 kr., er så vulgær i
smag og konsistens, at kun børn og gamle med svage gummer og måske en
enkelt Homer Simpson-klon her og der
kan finde behag ved delikatessen, er det
fuldstændig rigtigt. Kaj-kager har da også siden starten af 90’erne tjent et langt
højere og mere ædelt formål end at friste smagsløgene.

Kampen for OL
I efteråret 1992 gik to opvakte unge
mænd rundt i en forstad til Viborg og
funderede over, hvordan man kunne udvide sportshistoriens kuriositeter som
koneløft, dværgkastning og synkronsvømning med endnu en disciplin – og
tilmed få den på det olympiske program.
Synkronsvømning var netop ved legene i
Barcelona optaget som olympisk prøvedisciplin, så helt urealistisk var deres
ide om længdekast med Kaj-kager ingenlunde.
De dannede Fronten For KajKageKasts
Indførelse Som Olympisk Disciplin (FFK
KKISOD), og fronten viste sig hurtigt at
have en fremragende sag. Medlemmerne
strømmede til, der blev lavet foreninger

rundt om i landet og afholdt konkurrencer efter enkle,
men gennemtænkte
regler fra Fælledparken i øst
til Skjoldhøjkollegiet i vest. Ja,
selv et officielt europamesterskabsstævne blev det til ved domkirkepladsen i Bologna søndag den
2. februar 1997 – et stævne, der siden
blev husket for spanske Maria Parés
Cabritas ekvilibristiske udførelse af det
teknisk krævende sioux-kast, der - vel
udført - skalperer Kaj-kagen i nedslagsøjeblikket. Frøken Cabritas modtog for
sin præstation velfortjent prisen for
“Dagens Splat”.
Historikere og sociologer skændtes
dengang i midten af 90’erne om årsagen
til frontens uventede succes. Den dominerede teori gik på, at succesen hang
sammen med en ironisk generations reaktion på mediesamfundets overflod af
værdiladede informationer, hvorved alt
til sidst bliver lige gyldigt. Og ligegyldigt fristes man til at sige her i 2003,
hvor frontens velmenende psykoinfantile ide tilsyneladende har mistet opbakning. Det sidste officielle stævne blev afholdt i Fælledparken i oktober 1999, og
frontens hjemmeside er ikke blevet opdateret siden. Om den er gået helt i opløsning, vides ikke, men i hvert fald er
kast med Kaj-kager ikke at finde på OLprogrammet i Athen næste år, og uden
frontens lobby- og pr-virksomhed bliver
det nok mere end svært at overtale præsidenten for den olympiske komite i Kina, Weimin Yuan, til at sætte det på det
uofficielle program i Beijing i 2008.

plænen bagved Kemisk Institut var
simpelthen overvældende.
En ung mand fra
medicinsk biokemi,
der forståeligt nok
ønsker at være anonym, gav måske hele
forklaringen på interessen: “Man går
vel på universitetet for at udvide sin horisont,” sagde han
og udvidede dermed i hvert fald denne
reporters horisont med flere længder.
Simon Feilberg fra Aarhus Universitetssport (AUS) stod for introduktionen,
og det gjorde han godt i betragtning af,
at han samtidig blev filmet til TV2-Østjyllands aftenudsendelse. Simon gjorde
rede for kasteteknikker og regler for
længdeudmåling, der helt efter den
gamle FFKKKISOD-standard skulle opgøres i antal PræsidentFødder (PF),
hvilket svarer til en godt udtrådt Nike
Air løbesko i størrelse 44.
“Man måler til nedfaldsstedet for det
første større stykke,” forklarede Simon
og lagde som en anden Joachim B. Olsen
an til det første stød, dog uden den
berømte danske kuglestøders rotationsteknik. Stødteknikken viste sig ganske
effektiv, idet den grønne klump tog en
flot ballistisk bane og undgik den totale
desintegration før sammenstødet med
jorden. Simon så da også tilfreds ud og
stillede sig, som reglerne foreskriver, ud
på nedfaldstedet.

Udvidelse af horisonten

Slams vinderkast

OL-disciplin eller ej er der heldigvis stadig er plads til uofficielle konkurrencer i
KajKageKast, og det formentlig seneste
af slagsen fandt sted her i universitetets
egen baghave i forbindelse med idrætsdagen den 11. september.
Lysten til at betale en rund 10’er for at
kaste små 100 gram marcipanbetrukken
jordbærcreme ad Pommern til på græs-

Herefter fulgte en række temmelig mislykkede forsøg fra forskellige KajKageKast-novicer, der tydeligt ikke havde begreb om Kaj-kagens skrøbelige morfologi og med aggressive overhåndskast fik
den luftbårne kage til at eksplodere i et
smattet farveorgie over de øvrige deltagere. I øvrigt til stor glæde for en lille
hund, der ilede til og fik sit livs dessert.

Så kom informationsmedarbejder
Svend Aage Lund Mogensen fra det humanistiske fakultetssekretariat til.
HUMavisens redaktør plejer at skrive
Slam som byline på sine artikler, men
trods det noget uheldssvangre navn i en
KajKageKast-konkurrence sendte han
med et elegant underhåndskast en fuldstændig intakt Kaj-kage ud på vinderlængde.
"Fortæl ikke til nogen, at jeg havde
medbragt min egen nedfrosne Kaj-kage
med sten i bunden i en lille velourpose",
spøgte Slam, mens han med tilfredshed
kunne følge det ene mislykkede kast efter det andet i takt med, at de medbragte Kaj-kager blev stadigt varmere og
mere skrøbelige.
Og det blev vinderkastet. Med 76 PræsidentFødder kom ingen længere til stor
glæde for hele fakultetssekretariatet,
der havde udfordret de andre fakultetssekretariater til en lille dyst.
“Svend Aage er simpelthen bare god til
al sport og spil, et rigtigt konkurrencemenneske,” sagde en stolt Ole Jensen,
fakultetets sekretariatschef.
Svend Aage Lund Mogensen selv tog
det hele med ophøjet ro og var end ikke
overrasket over, at hans vinderkast blev
på 76 PF.
“For næsten 30 år siden vandt jeg en
badevægt ved et bankospil i Hadsten på
netop det nummer, og det har været mit
yndlingsnummer lige siden.”
Læs også om idrætsdagen side 14.

