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Bestyrelsen 
på plads
-Efter valget den 20. november er de sidste brikker
på plads til den bestyrelse, der tiltræder 1. februar.
Tema side 3-5

Flid, fedt 
og netsnyd
-Aarhus Universitet vil foreløbig ikke tegne licens 
på software, der kan afsløre, hvis de studerende 
skriver af efter materiale hentet på internettet. 
Side 6 

Specialer 
med potentialer
-Der kan være gode penge i specialer, hvis man 
som stud.scient.pol. Michael Brix Hesselager 
skriver en bunden opgave for Århus Kommune. 
Side 13

Bøg(h) dræber eg
-En institutleders kamp for at få sollys på sit kontor.
Bagsiden

73 kandidater på 
7 lister kunne de 
studerende vælge 

imellem, da de den 
20. november skulle 

finde de to studenter-
repræsentanter i den 

kommende bestyrelse.
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ONSDAG DEN 10.
Kl. 14.15. Forskelsvendte forestillinger. Niels Lehmann 
om omvendt romantik i det tyvende århundrede. Lok. 124, 
Langelandsgade Kaserne. Arr.: Æstetisk Seminar.

Kl. 16.00. Mit første job - "Cand.hvad?"-arrangement. 
Frederiksgade 77B, 2. sal. 
Arr.: Studentersektionen, Dansk Magisterforening.

Kl. 19.00. Julefest med Klezmerduo. Møllevangskirken, 
Møllevangs Allé. Arr.: Studentermenigheden

TORSDAG DEN 11.
Kl. 15.15. Ørsted on Compressibility and the Dynamic 
Theory of Matter v/ lektor Ole Knudsen. Koll. G 4, Institut for
Matematiske Fag. Læs mere på www.ivh.au.dk/kollokvier/ 
Arr.: Institut for Videnskabshistorie.

Kl. 14.15. Debatten om Gud. Forskningsprofessor Niels Henrik
Gregersen sætter i sin afskedsforelæsning debatten i kølvandet
på den såkaldte Grosbøll-sag om "præsten der ikke troede Gud" 
i relief og forsøger at bidrage til afklaring af de store begreber,
som har været anvendt i debatten, ofte uden nærmere forklaring.
Aud. 1, Det Teologiske Fakultet. Afdeling for Systematisk Teologi
inviterer efterfølgende til reception.

FREDAG DEN 12.
Kl. 13.00-16.00. Genbrug af gammelt. Om spolier og genbrug 
af ældre bygningselementer, runesten m.v. i middelalderen.
Temaeftermiddag med foredrag ved prof. Niels Hannestad, 
Klassisk Arkæologi, lektor Maria Fabricius Hansen, Kunsthistorie,
og ph.d.-stipendiat Gunhild Øeby Nielsen, Middelalderarkæologi.
Aud. 1, Moesgård. Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

ONSDAG DEN 3.
Kl. 10.00. International Spouses Group. Christmas Party.
Faculty Club, Fredrik Nielsens Vej.

Kl. 14.15. Kedelige billeder. Mette Sandbye om fotografiets 
rolle i 60’-70’er-avantgarden. Lok. 124, Langelandsgade Kaserne. 
Arr.: Æstetisk Seminar.

TORSDAG DEN 4.
Kl. 10.15. Womens Rights, Gender and Citizenship in 
Tsarist Russia: the Question of Difference. Gæsteforelæsning
ved gender-historiker og russist Linda H. Edmondson, Centre 
for Russian and East European Studies (CREES), Universitetet 
i Birmingham. Bygn. 461, lok 516, Udsigtssalonen på EK. 
Arr.: Slavisk Afdeling.

Kl. 15.15. Science Communication in Museums and Science
Centers v/ prof. Lars Broman, Dalarna University. Koll. G 4,
Institut for Matematiske Fag. Se www.ivh.au.dk/kollokvier/ 
Arr.: Institut for Videnskabshistorie.

Kl. 16.00. 30-årsdagen for jordskredsvalget. Indlæg ved 
Jørgen Goul Andersen, Palle Svensson og Jørgen Elklit og 
efterfølgende diskussion hvor bl.a. Rune Stubager, Asbjørn
Skjæveland og Ole Borre vil være til stede. Tvillingeauditoriet,
bygn. 324. Arr.: Politologisk Forening.

Kl. 19.00. Steno Forelæsning. Planetarieleder Ole. J. Knudsen
fortæller om Raketprincip og rumfart. Billetbestilling: 8942 3975.
Sted og arr.: Steno Museet.

MANDAG DEN 8.
Kl. 16.00. Kirke, teologi og informationsteknologi. Paneldebat
med biskop Jan Lindhardt, fhv. sognepræst, ph.d.-studerende
Inger Lundager Knudsen og lektor George Pattison i foredrags-
rækken Informationsteknologien, religionen og de virtuelle verde-
ner. Se www.forrumteonat.au.dk Aud. 1, Det Teologiske Fakultet.
Arr.: Forum Teologi Naturvidenskab.

Kl. 20.00. Fuldmåneaften i Planetariet med to moderne billed-
og musikværker "Sorgsang" og "Vækst" af Birgitte Alsted og Helle
Nørregaard. Forestillingen gentages kl. 21.30. Billetbestilling på
8942 3975. Sted og arr.: Steno Museet.
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TIRSDAG DEN 25.
Kl. 19.30. Religious Pluralism. Prof. Christoph Schwoebel, Hei-
delberg, on the problem and challenge of pluralism in Theology.
Aud. 2, Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

ONSDAG DEN 26.
Kl. 10.00. International Spouses Group. Christmas 
Preparations. Faculty Club, Fredrik Nielsens Vej.

Kl. 14.00. Media Image: Construction of Sport, Gender and
Sexuality in a Tabloid World’, Gerd van der Lippe, Telemark 
College, Norway, i centrets forskningsseminar. Lok. 114, 
Finlandsgade 89 C. Arr.: Center for Idræt.

Kl. 14.15. Danmarks runesten – hvad var deres budskab? 
ved ph.d.-stipendiat Gunhild Øeby Nielsen. Foredragssalen 
på Moesgård. Arr.: Afd. for Middelalderarkæologi.

TORSDAG DEN 27.
Kl. 19.30. Det store natmandskomplot. Tyge Krogh om den lille
historie, den store historie og den evige historie. Preben Hornung-
Stuen, Studenternes Hus, Kr. 20 for ikke-medl. Arr.: Historia.

Kl. 19.30. Suverænitet, identitet og det nye Europa. Lektor
Gorm Harste vil sætte spørgsmål ved det filosofiske doktrin om
selvbestemmelse, der siden oplysningstiden har udgjort rationalet
i moderne teorier om demokrati. Med EU synes doktrinen at blive
erstattet med en maxime om “sambestemmelse”, der dog gem-
mer på nye paradokser og risici. Sambestemmelse bliver let til en
doktrin om at al politik skal føres som efterligning af “dem-vi-altid-
sammenligner-os-med”. Går vi hermed Hegels teori om anerken-
delsens herredømme eller risikosamfundets opsplitning i i møde?
Lok. 329, bygn. 410. Arr.: Filosofisk Forening. 

MANDAG DEN 1.
Kl. 10-16-15- Grundtvig, Norden og Europa. Folkelighed som
fortid eller levende tradition? er temaet for dagens forelæsnings-
række, der afsluttes med paneldebat om de grundtvigske tankers
fremtid i en international tidsalder. Se www.teo.au.dk
Arr.: Center for Grundtvigstudier.

Kl. 09.15. Narratives in therapy and research. Gæstefore-
læsning  v/ prof. Donald Polkinghorne, University of Southern
California, Los Angeles. Mødelokale 2, Konferencecentret, 
Fr. Nielsens Vej. 
Arr.: Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Psykologisk Institut.

Kl. 13.15. Technical rationality and Aristotelian phronesis.
Seminar med professor Donald Polkinghorne, University of 
Southern California, Los Angeles. Mødelokale 1, Konference-
centret, Fr. Nielsens Vej. 
Arr.: Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Psykologisk Institut.

TIRSDAG DEN 2.
Kl. 09.15. Can therapy be formalized? Professor Donald 
Polkinghorne, University of Southern California, Los Angeles.
Mødelokale 1 i Konferencecentret, Fr. Nielsens Vej.
Arr.: Center for Kvalitativ Metodeudvikling, Psykologisk Institut.

Kl. 11.00. Et centraleuropæisk comeback? Forelæsning ved
Hening Goldbæk. Stamlokale 312, Niels Juels Gade 84. 
Arr.: Afd. for Litteraturhistorie.

Kl. 14.15. Gender, Myth and Nationhood in Europe: Studying
Mother Russia in a Comparative Context. Gæsteforelæsning ved
gender-historiker og russist Linda H. Edmondson fra Centre for
Russian and East European Studies (CREES) ved Universitetet i
Birmingham. Bygn. 461, lok. 616. Arr.: Slavisk Afdeling.

Kl. 15.00. Gymnaiselærer før og efter reformen. Gå-hjem-
møde med gymnasierektor Anders Østergaard og gymnasie-
lærer Anette Borcher. Aud. 1, Det Teologiske Fakultet.

Kl. 19.30. Frelse og fortabelse – hvor dobbelt er den dobbelte
udgang? Lektor Hans Vium, Teologisk Pædagogisk Center,
Løgumkloster, vil problematisere den traditionelle tolkning af 
frelse som en sondring mellem helvede og himmel, fortabelse og
frelse. Aud. 2, Det Teologiske Fakultet. Arr.: Teologisk Forening.

Kl. 19.30. Guddommelighedserfaring i en moderne verden.
Lektor, lic.phil. Dorthe Jørgensen om hvad der egentlig skal 
forstås ved guddommelighedserfaring, og hvorfor det er vigtigt, 
at metafysikken, æstetikken og politikken har øje for den. 
Mødelokale 1, Studenternes Hus. 
Arr.: Religionsvidenskabelige Forening.

Kan en videnskabelig teori være æstetisk
smuk, og er der mere grund til at tro på de
“smukke” end de “grimme” teorier? Er der
måske ligefrem sammenfald mellem skønhed
og sandhed i videnskaben?
De spørgsmål og mange andre kan man bli-

ve meget klogere på, når Det Naturvidenska-
belige Fakultet og Institut for Videnskabs-
historie den 27. november afholder et stort
anlagt symposium i anledning af Aarhus Uni-
versitets 75-års jubilæum. 

Beauty of Nature - Beauty of Science er tit-
len på symposiet, hvor en række internationa-
le frontfigurer inden for videnskabshistorien vil
fremlægge deres syn på forholdet mellem
skønheden i naturen og i videnskaben.

- Det er tænkt som et bredt arrangement,
som vi tror også kan have interesse uden for
fakultetet, fortæller lektor på Institut for Viden-
skabshistorie Henry Nielsen, der sammen
med professor Helge Kragh og adjunkt Anita
Kildebæk Nielsen står bag begivenheden.

Romantisk kemi og grim fysik
- I alle de fag, jeg kender til, betyder det æste-
tiske element noget. Hvis man har valget mel-
lem to teorier, og den ene ser mere smuk og
symmetrisk ud end den anden, så vil de fleste
forskere a priori være tilbøjelige til at foretræk-
ke den, der ser mest harmonisk ud, forklarer

Henry Nielsen og nævner
Maxwells teori for elektrodyna-
mikken som et af de bedste
eksempler inden for fysikken.

Oplægsholderne, der bl.a.
tæller fysikeren og videnskabs-
journalisten Simon Singh, som
har skrevet flere bøger, der er
oversat til dansk, er udvalgt, 
så stort set alle naturviden-
skabelige discipliner er dækket
ind. Titlerne på oplæggene går 
således lige fra “Romantic 
Chemistry” over “The Aesthetic
and Passion of Evolution” til
“Ugly Physics, Truth and the 
Principle of Beautiful Mathe-
matics”.

- Det var en glædelig over-
raskelse for os, at alle de folk, 
vi spurgte, sagde ja tak til at 
komme. Der er tale om en 
række af de mest anerkendte folk 
inden deres felt, så vi håber på 
et stort publikum, siger Henry Nielsen.

Beauty of Nature - Beauty of Science
Auditoriehuset, 
torsdag den 27. november, kl. 9-17
www.ivh.au.dk/beauty/

Skønheden i videnskaben
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Med bare 14 stemmer flere end mod-
kandidaten, professor Morten Kynd-
rup, fik professor Jørgen Grønnegård
Christensen den plads i universitetets
bestyrelse, som fra 1. februar skal re-
præsentere de tre “tørre” fakulteter.
Knap 44 procent af de stemmeberet-

tigede lærere og forskere på teologi,
humaniora og samfundsvidenskab
stemte ved valget, der sendte den 59-
årige professor fra Institut for Stats-
kundskab ind i universitetets øverste
ledelse. Her vil Jørgen Grønnegård,
der i næsten 20 år har været professor
i offentlig forvaltning, med et kritisk

blik på den nye ledelsesform arbejde
for, at bestyrelsen og den rektor, den
skal ansætte, holder sig til de meget
overordnede emner.
- Vi skal i samarbejde med de ekster-

ne medlemmer sikre, at forskning og
undervisning kan bevare traditionen
for en høj grad af selvstændighed, si-
ger Jørgen Grønnegård, der også vil
være på vagt over for tendenser til bu-
reaukratisering af ledelse og admini-
stration.
- Aarhus Universitet har været et af

landets mest effektive universiteter og
bruger ret beskedne ressourcer på den
slags opgaver. Med den såkaldte pro-
fessionalisering af ledelsen kan man
frygte, at ressourcerne til ledelse og
administration bliver pustet op. For at
imødegå det er det også på dette om-
råde nødvendigt med en høj grad af
decentralisering frem for at skyde nye
led ind i administration og ledelse.
Ledelsesopgaver i det daglige arbejde
på institutniveau skal varetages af
institutternes faste medarbejdere på
linje med forskning og undervisning,
siger professoren, der frygter, at pro-
fessionaliseringen vil signalere, at
administrative opgaver er de vigtig-
ste.
- Det er væsentligt at fastholde, at

når kerneopgaverne er forskning og
undervisning, er det også dem, der bli-
ver honoreret, mener Jørgen Grønne-
gård. Han advarer mod den udvikling,
der er sket inden for sektorforsknin-
gen, hvor ledelsesopgaver præmieres
på bekostning af kerneopgaverne.
En central opgave for den kommen-

de bestyrelse bliver den udviklings-
kontrakt, som universitetet skal ind-
gå med Videnskabsministeriet. 
- Den skal udformes med respekt for

de faglige miljøers autonomi, og det
ser da også ud til, at der vil blive tale
om en kontrakt for universitetet som
sådan. Det finder jeg fornuftigt, siger
Jørgen Grønnegård, der endnu mang-
ler at se eksempler på udviklingskon-
trakter, der virker og kan bruges til
noget.
- Min pointe er ikke, at de skal være

mere præcise. Derimod skal man tæn-
ke sig utrolig meget om ved anvendel-
sen af dem, for det er ikke sikkert,
man får noget for den betydelige ind-
sats, der bliver lagt i udformningen af
dem. Det ville være mere nyttigt med
en højere grad af gennemsigtighed på
resultatsiden, så man kan sammen-
ligne indsats og resultater fra fag til
fag på tværs af universiteterne, me-
ner det kommende bestyrelsesmed-
lem.
Møder med dekaner og institutledere

på de tre fakulteter, han repræsente-
rer i bestyrelsen, bliver en af Jørgen
Grønnegårds kommende opgaver.
- Hvor intenst det skal være, er umu-

ligt at svare på, før bestyrelsesarbej-
det er kommet i gang. Men det er me-
get vigtigt at få begyndt, for i univer-
sitetsloven er der på de indre linjer
mere hierarki end tidligere. Man kan
godt være lidt skeptisk over for, hvad
det indebærer af styring oppefra, men
det kan man imødegå ved at institu-
tionalisere en kanal, der sikrer, at de
enkelte fag bliver hørt.

information

Som eneste medlem med en
naturvidenskabelige bag-
grund, bliver det professor
Jens Ulrik Andersen, der
skal tale de såkaldt “våde” ,
forskningstunge fakulteters
sag i universitetets bestyrel-
se. Med over halvdelen af de
afgivne stemmer på naturvi-
denskab og sundhedsviden-
skab fik den 62-årige profes-
sor ved Institut for Fysik og
Astronomi et komfortabelt
flertal ved torsdagens valg.
- Det bliver en stor opgave,

siger Jens Ulrik Andersen,
der besluttede at stille op, da
det viste sig at ingen af de
eksterne bestyrelsesmedlem-
mer har en baggrund i den
deciderede natur- eller læge-
videnskab.
- Det er en klar mangel, me-

ner professoren, der har le-
det Danmarks Grundforsk-
ningsfonds Center for Atom-
fysik, ACAP, siden 1993.

Flere virksomheder
Jens Ulrik Andersen betrag-
ter ansættelsen af den kom-
mende rektor, som en af de
vigtigste opgaver for den
kommende bestyrelse.
- Men også den mere over-

ordnede opgave med at fast-
lægge universitets politik ud-

adtil, finder jeg vigtig. Det
har jo også ligget politikerne
meget på sinde, at universi-
teterne styrker kontakten til
erhvervslivet.
Den kontakt skulle gerne

resultere i, at forskere med
mod på at starte egen virk-
somhed kan finde risikovillig
kapital.
- Jeg synes ikke, universite-

tet har ofret nok opmærk-
somhed på pleje af opstarts-
virksomheder. Derimod har
der været stor interesse for
patenter, men de har hver-
ken herhjemme eller i udlan-
det vist sig at være en god
forretning for universiteter-
ne. For samfundet som hel-
hed mener jeg, det er vigtige-
re, at folk fra universitetet er
med til at starte nye virk-

somheder, siger Jens Ulrik
Andersen, der håber, at be-
styrelsens eksterne medlem-
mer kan stimulere omverde-
nens interesse for at levere
den risikovillige kapital, der
er alfa og omega for spin-off
virksomheder.

Ledelsen skal satse
Internt på universitetet ser
Jens Ulrik Andersen gerne,
at ledelsen får mulighed for
at skabe og satse penge på
nogle styrkeområder inden
for forskningen. Inspiratio-
nen hertil har han bl.a. fra
et ophold på Vanderbilt Uni-
versity i Tennessee, som op-
rettede fem centre for højt
prioriteret forskning, der
kom i udbud på universite-
tet. En direkte kopiering af
det forslag vil han dog ikke
føre frem i bestyrelsen.
- Men det er et eksempel

på, at ledelsen på et univer-
sitet kan tage nogle initiati-
ver, og jeg tror, det vil blive
et emne for kommende de-
batter i bestyrelsen, siger
professoren, der har forsk-
ningspolitisk erfaring fra sin
tid som medlem af Statens
Naturvidenskabelige Forsk-
ningsråd 1989-94, hvor han i
to år var formand samt for-

mand for Forskningsrådenes
Formandskollegium 1992-
93. Desuden har han været
formand for bestyrelsen for
Dansk Rumforskningsinsti-
tut fra 1994 til 2001.
Den internationale dimen-

sion af universitetets forsk-
ning og undervisning har og-
så Jens Ulrik Andersens op-
mærksomhed. 
- Det er vigtigt, vi er oppe

på mærkerne og får profile-
ret universitetet over for de
studerende, som i stigende
grad søger internationalt
efter de bedste steder at ud-
danne sig. Universitetets fa-
kulteter og institutter er op-
mærksomme på spørgsmå-
let, men ledelsen har også et
ansvar i den forbindelse.

På vagt over for bureaukrater

Bestyrelsens 
“våde” mand

De sidste
brikker...
Torsdag den 20. november faldt de sidste brik-
ker på plads i den bestyrelse, der fra den 1.
februar afløser konsistorium som universite-
tets øverste ledelse. Valget af de interne besty-
relsesmedlemmer var præget af en høj stem-
meprocent blandt TAP’er og VIP’er, mens den
for de studerendes vedkommende så ud til at
holde sig på niveauet fra det seneste valg. 
VIP’ernes to repræsentanter i den kommen-

de bestyrelse bliver professor i statskundskab
Jørgen Grønnegaard Christensen og fysikpro-
fessor Jens Ulrik Andersen. Hos de studeren-
de faldt valget på stud.scient.pol. Dina Bloch
og stud.mag. Kasper Rasmussen, mens
TAP’ernes ene plads går til afdelingsleder på
Juridisk Institut Kirsten Jakobsen. 
Vi bringer på denne og de følgende sider kor-

te portræt af de valgte samt af nordmanden
Arild Underdal, som det ikke lykkedes redak-
tionen at komme i kontakt med i forbindelse
med nummer 13, hvor de øvrige eksterne be-
styrelsesmedlemmer blev præsenteret.
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VALGREPORTAGEN ER SKREVET AF

ANDERS CORRELL, 
HELGE HOLLESEN

OG HANS PLAUBORG
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NÆPPE MANGE ANSATTE OG STUDERENDE

på universitetet ved præcist, hvad for-
kortelsen CMS står for; og vist ikke
mange flere har en klar fornemmelse af,
hvad Navision Stat er for noget. Det vil
jeg forsøge at råde lidt bod på, for begge
relaterer sig til aktiviteter, der får bety-
delig indflydelse på manges dagligdag og
på måden, universitetet præsenterer sig
på.
CMS står for Content Management Sy-

stem og er kort fortalt et redskab, hvor-
med universitetets web-præsentation
kan struktureres, produceres og vedlige-
holdes. Hvorfor ofrer vi et pænt beløb på
at finde frem til det system, der passer
os bedst, for derefter at bruge ressourcer
på at anvende det ? Universitetet har jo
masser af hjemmesider i forvejen, hvor-
for rækker de ikke? 
Udgangspunktet for beslutningen om

at anskaffe et CMS er, at universitetets
hjemmesider i dag fremstår meget for-
skelligt, har forskellig funktionalitet og i
for ringe udstrækning spiller sammen. I
søgen efter præcis information skal man
være ret stedkendt for ikke at fare vild,
og det må siges at være et uacceptabelt
og urealistisk krav til brugerne. Beslut-
ningen afspejler således et ønske om at
gøre universitetet langt lettere tilgænge-
ligt virtuelt, så vi mere direkte kan bru-
ge hjemmesiderne til at profilere univer-
sitetets aktiviteter og kvalitet med. Et
nærliggende eksempel er Erhvervskon-
taktens arbejde med at synliggøre uni-
versitetets forskning over for erhvervsli-
vet, hvilket også kræver en funktionel og
let tilgængelig hjemmeside.
Et antal institutters hjemmesider er

allerede omlagt til universitetets en-
hedsdesign, før CMS’et er anskaffet, og
resultaterne har bestemt være indsatsen
værd. Det arbejde skal fortsættes, og ef-
terhånden skal alle hjemmesider bear-
bejdes med hjælp af CMS’et. Det er na-
turligvis fortsat institutter mv., der har
ansvaret for at lægge de relevante oplys-
ninger ind i strukturen, som sammen
med designet er givet.

NAVISION STAT ER NAVNET på det økono-
mistyringssystem, universitetet har be-
sluttet at bruge i fremtiden. Det har væ-
ret nødvendigt, fordi vores eksisterende
system hverken har den nødvendige
funktionalitet eller meningsfuldt kan ud-
bygges. Således er vi i dag ikke i stand til
at integrere ordinære og eksterne ind-
tægter i et enkelt budget, og systemet
har heller ikke moduler til projektsty-
ring og disponering. 
Når beslutningen om det nye økonomi-

styringssystem træffes netop nu, hænger
det også sammen med universitetets sta-
tus som selvejende institution (en del af
universitetsloven), og hvad deraf følger
pr. 1. januar 2005 med overgang til års-
regnskabslov, omkostningsbestemt regn-

information

skabsaflæggelse, etablering af en
åbningsbalance osv.

DE OMTALTE ÆNDRINGER VIL VÆRE FØLE-
LIGE på alle niveauer i universitetet. De
medfører, at det nu teknisk bliver muligt
at lave retvisende budgetter og regnska-
ber samt kvartalsrapporter. Og poster
skal kun lægges ind én gang. Derved
giver ændringerne såvel institutter,
fakulteter som universitetet et langt bed-
re og mere gennemskueligt grundlag at
træffe økonomiske beslutninger på, hvil-
ket længe har været efterspurgt på alle
niveauer. Beslutningen om ændringerne
bygger således på eksterne krav og ud-
springer samtidig af egne ønsker.
Både CMS’et og det nye redskab til øko-

nomistyring forbedrer vores muligheder
for at løse nogle opgaver og for at gøre
universitetet mere synligt. En afledt kon-
sekvens vil blandt andet være, at univer-
sitetet vil komme til at fremtræde mere
som en helhed udadtil og indadtil løse op-
gaver på en mere fælles måde, end det
hidtil er sket. Disse fordele skal vi være
meget bevidst om at udnytte. 

SÅDANNE OMLÆGNINGER HAR NATURLIGVIS

OGSÅ KONSEKVENSER, som nogen kan op-
fatte som negative eller i det mindste irri-
terende. En mere ensartet ramme og et
fælles design for hjemmesiderne begræn-
ser de frie udfoldelser, der har fundet sted
mange steder, selv om det naturligvis ik-
ke er formålet med ændringen. Jeg tror,
at mange i dag er enige i, at den hidtidige
praksis på området ikke kunne fortsætte.
Den bestod nemlig også i, at man mange
steder brugte ressourcer på at finde på de
samme ting, som andre allerede havde
fundet på eller var i færd med. Næppe en
hensigtsmæssig brug af ressourcer, og
som nævnt var resultatet langt fra altid
hensigtsmæssigt.
I økonomistyringen bliver konsekven-

sen, at skufferegnskaber ikke længere er
nødvendige, at kontoplanen bliver ens på
hele universitetet (indtil et vist niveau,
hvorfra eksempelvis et institut kan lægge
egne, mere detaljerede elementer), at
budgetopfølgning ikke længere skal ske i
diverse regneark, og at der bliver bedre
udskriftsmuligheder. Samtidig bliver det
nødvendigt at styrke økonomiarbejdet,
blandt andet ved at sikre, at de ansvarli-
ge har mulighed for at komme ordentligt
ind i opgaverne og har den nødvendige,
kvalificerede opbakning.
Der er og vil fortsat blive brugt mange

timer på at gøre de beskrevne ændringer
til successer; således holdes der rigtig
mange workshopper om økonomistyrin-
gen, og heri deltager ansatte fra universi-
tetets tre niveauer. Det er fortsat intenti-
onen at informere grundigt om ændrin-
gerne, og naturligvis modtages kommen-
tarer og forslag hertil gerne.

CMS m.m.

AF NIELS CHR. SIDENIUS, REKTOR

Når den nye bestyrelse 1. februar afløser kon-
sistorium som universitetets øverste ledelse,
bliver det med et norsk islæt i folden.
Men det var ikke helt uden betænkeligheder,

at den 57-årige rektor ved Oslo Universitet,
Arild Underdal, sagde ja tak til at træde ind i
bestyrelsesarbejdet på et dansk universitet.
- Jeg bad om betænkningstid, fordi jeg var i

tvivl om, hvorvidt jeg kunne finde tid til at gå
ind i arbejdet med den energi, der kræves.
Desuden måtte jeg gøre op med mig selv, om
der kunne opstå problemer med inhabilitet,
når jeg nu sidder som rektor for et universitet,
som både samarbejder og konkurrerer med
Aarhus Universitet. Jeg kom dog til den kon-
klusion, at det sidste ikke ville være noget
stort problem, og så var jeg simpelthen så fa-
scineret af den spændende udfordring, at jeg
ikke ville lade bekymringer over tidsforbruget
være afgørende.

- Hvad vil du i en bestyrelse på et dansk 
universitet?
- Jeg vil bidrage til at lægge forholdene til ret-

te, så Aarhus Universitet kan lykkes som et
intellektuelt fristed og et videnskabeligt kraft-
centrum. For at tjene Danmark godt må uni-
versitetet sikre rum for forskning og ud-
dannelse, der er drevet af nysgerrighed. Det
må også kunne samle kræfter til de “tunge
løft” og investere i fagmiljøer, som virkelig har
evnen til at sætte sig spor internationalt og i
samfundet.
- Hvad kan og vil du bidrage med som

udlænding?
-Jeg ser pladsen i bestyrelsen som en spænd-

ende mulighed for både at bidrage med reflek-
sioner og synspunkter fra et andet skandina-
visk universitet og for selv at lære. På univer-
sitetet i Oslo har vi meget gode erfaringer med
at have den tidligere rektor for Lunds Univer-
sitet, Boel Flodgren, i bestyrelsen.
- Hvor ligger efter din mening de vigtigste

opgaver for bestyrelsen på Aarhus Universitet?
- Aarhus Universitet står som mange andre

europæiske universiteter over for en meget
krævende udfordring, der handler om at tyde-
liggøre og vinde accept for sin institutionelle
identitet. Hvordan skal universitetet f.eks.
placere sig i skæringsfeltet mellem “akademi”
og “videnskabelig virksomhed”? Hvilke grund-
læggende mål og værdier skal præge dets
uddannelser? Bestyrelsens arbejde med kon-
krete enkeltsager bør ideelt set være forankret
i den type spørsmål.
- Hvor godt kender du Aarhus Universitet?
-Jeg har gennem årene haft en god kontakt

med kolleger ved Institut for Statskundskab,
og efter jeg sagde ja tak til bestyrelsesposten,
er jeg gået i gang med at “læse mig op”.

- Jeg er meget beæret over, at så mange
har stemt på mig, og at så mange i det
hele taget har stemt. Det er næsten
ikke til at fatte, siger Kirsten Jakob-
sen, der bliver TAP’ernes repræsentant
i universitetets bestyrelse. 
I alt 683 TAP’er stemte ved valget,

svarende til en stemmeprocent på 46,6.
Kirsten Jakobsen var opstillet på Uni-
versitetslisten, som fik i alt 373 stem-
mer, hvoraf de 173 var personlige stem-
mer til Kirsten Jakobsen. 
Kirsten Jakobsen er 41 år og afde-

lingsleder ved Juridisk Institut, hvor
hun har været ansat i næsten 19 år. I
bestyrelsesarbejdet vil hun først og
fremmest holde fokus på personalepoli-
tikken og de områder, som gør univer-
sitetet til en god arbejdsplads. Samti-
dig går hun efter et godt samarbejde
med den eksterne del af bestyrelsen,
der jo har flertal, som hun bemærker
med et smil. 
- Jeg vil arbejde for størst mulig åben-

hed og gennemsigtighed i bestyrelses-
arbejdet. Et af de punkter, som presser
sig på, er at sikre, at TAP’erne får en
observatør i de akademiske råd. Men
den helt store udfordring bliver nok at
få den nye bestyrelse til at fungere, og
jeg er ikke i tvivl om, at det vil kræve
en del benarbejde, siger Kirsten Jakob-
sen. 
Kirsten Jakobsen skal repræsentere

alt lige fra kontorchefer til rengørings-
personalet, men det anser hun ikke som
et problem. 

- Vi har aftalt at bevare samarbejdet i
det brede kontaktudvalg, som stod bag
vores valgliste. Samtidig vil vi oprette
en hjemmeside, hvor medarbejderne
bl.a. kan give deres mening til kende.
Med den nye universitetslov er der lagt
op til store ændringer af universitetets
ledelse, og jeg vil gøre hvad jeg kan for
at sikre, at Aarhus Universitet forbliver
en god arbejdsplads, siger den nyvalgte
TAP-repræsentant.

Et intellektuelt fristed

Fokus på 
personale
politikken 
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Det bliver to af de mest garvede studen-
terpolitikere, der kommer til at repræsen-
tere de over 20.000 studerende, når besty-
relsen ved Aarhus Universitet tiltræder i
februar. 
Formanden for studenterrådet Kasper

Rasmussen og Dina Bloch stillede op som
frontfigurer på studenterrådets liste på
henholdsvis humaniora og samfundsvi-
denskab, og det gav valg til dem begge
med henholdsvis 265 og 392 personlige
stemmer.

- Jeg er meget glad og overrasket over, at
så mange har stemt på mig. Samtidig er
det selvfølgelig godt for studenterrådet, at
vi får to ind i bestyrelsen, siger Kasper
Rasmussen.
Han var ikke på noget tidspunkt i tvivl

om, at han ville stille op til bestyrelsesval-
get.
- Overhovedet ikke. Det tiltalte mig me-

get, ikke mindst fordi jeg jo ved, hvilket
arbejde vi har lagt i konsistorium, og
hvad det har betydet. Det bliver spænd-
ende at se, hvordan bestyrelsen kommer
til at fungere med de eksterne medlem-
mer. Der bliver formentlig mere diskussi-
on af de overordnede linjer end i dag, og
her vil vi fra studentersiden gøre, hvad vi
kan for at bringe kvalitetssikring og vide-
reudvikling af uddannelserne i fokus, si-
ger Kasper Rasmussen, der bl.a. har op-
kvalificering af undervisernes pædagogi-
ske evner som en af sine mærkesager.

Gengangeren
23-årige Dina Bloch bliver den eneste
genganger fra det nuværende konsistori-
um, og hun glæder sig også til at komme i
gang med bestyrelsesarbejdet.
- Jeg har deltaget i arbejdet med den nye

universitetslov på nærmeste hold, og der-
for er det selvfølgelig spændende at se,
hvilken effekt den vil få og samtidig være
med til at præge udmøntningen af den,
siger Dina Bloch. 
Hun ser en af de største udfordringer i

at sikre en åbenhed fra bestyrelsens side.
- Det er meget vigtigt, at der bliver en

åben ledelseskultur, så studerende og an-
satte føler sig inddraget. Jeg er meget
spændt på, hvordan det bliver, og jeg hå-
ber, der kommer en livlig debat om uni-
versitetets overordnede strategier og mål-
sætninger. Jeg håber også, det bliver en

bestyrelse, som har en reel interesse i at
udvikle universitetet, siger Dina Bloch,
der forventer, at bestyrelsens første store
opgave bliver at udarbejde universitetets
nye vedtægter.

information

Flot valg-
deltagelse
Rektor Niels Chr. Sidenius glæder sig
over den store valgdeltagelse, og han
er sikker på at de valgte medarbejde-
re til bestyrelsen, vil gøre et godt styk-
ke arbejde for Aarhus Universitet.
- Den høje stemmeprocent blandt

VIP’er og TAP’er er meget flot. Det
viser, at der har været en betydelig in-
teresse og en reel kamp om at blive
valgt til bestyrelsen. Den lave valgdel-
tagelse blandt studerende kan skyl-
des, at de stadigvæk opfatter bestyrel-
sen som en fjern størrelse, men alt an-
det lige er det pænt, at man holder ni-
veauet fra konsistorievalgene, siger
Niels Chr. Sidenius 
Selv om bestyrelsen nu er valgt, er

det bestemt ikke lukketid for konsi-
storium.
- Både konsistorium og statutudvalg

arbejder frem til den 31. januar, hvor
den ny bestyrelse tager over. Jeg reg-
ner faktisk med, at vi for en gangs
skyld holder konsistoriemøde i decem-
ber, hvor vi bl.a. skal drøfte oplægget
til de nye vedtægter. Jeg forventer o-
gså, at disse vedtægter er færdige til
vedtagelse, når konsistorium holder
det sidste møde den 15. januar 2004,
og at vi på dette møde kan godkende
budgettet for 2004, siger Niels Chr.
Sidenius.

Mere magt til bestyrelsen
Sammenlignet med konsistorium skal
bestyrelsen først og fremmest beskæf-
tige sig med de overordnede problem-
stillinger såsom budget, udviklings-
kontrakt og udviklingsplaner. Derud-
over bliver der naturligvis nogle
områder, hvor bestyrelsen bevæger
sig længere ned i beslutningsniveau-
et. Et eksempel er oprettelse af nye
institutter og centre. Men bestyrelsen
skal f.eks. ikke beskæftige sig med
personsager lige med undtagelse af
ansættelse af rektor, prorektor og uni-
versitetsdirektøren. Og netop rektor
bliver måske den, som først og frem-
mest kommer til at mærke de nye ti-
der.
- Den nye bestyrelse har nogle

beføjelser, som konsistorium aldrig
har haft. Specielt kan rektor efter de
nye vedtægter ikke fungere så frit,
som han kunne efter de gamle, fordi
bestyrelsen har den overordnede
magt. Men hvordan det kommer til at
spænde af, afhænger fuldstændigt af
samarbejdet mellem bestyrelsen og
rektor. Bliver det godt, betyder det
måske ikke de store forandringer, si-
ger Niels Chr. Sidenius, der ser frem
til samarbejdet med den nye bestyrel-
se.  

REGISTRATUREN
Studiekontoret, SU-kontoret 

og Eksamenstilsynet

har lukket for personlige og 
telefoniske henvendelser

torsdag den 4. december fra kl. 14–16

og fredag den 5. december hele dagen

på grund af personaleseminar.

Åbenheden er vigtig

Annie Sølling var godt klar over, hvor det
bar hen, da Universitetslisten meldte sig
på banen med seks kandidater til TAP’er-
nes ene plads i den nye bestyrelse. 
- Da vidste jeg selvfølgelig, at jeg havde

tabt, fortæller bioanalytikeren fra Afde-
ling for Genetik og Økologi. 
Hun er i dag den ene af to TAP-repræ-

sentanter i konsistorium og stillede sam-
men med laborant Bertha P.B. Mortensen
op på TAP-Liste 2004. Med to mod seks
var oddsene ulig dårlige, idet listens sam-
lede stemmer i sidste ende afgør valget.
- Sådan er spillets regler, og det er der jo

ikke noget at gøre ved. Jeg glæder mig
over, at jeg fik flest personlige stemmer,
siger Annie Sølling, der med 227 personli-
ge stemmer fik 54 flere end Kirsten Ja-
kobsen fra Universitetslisten, der samle-
de næstflest TAP-stemmer ved valget. 
- Man kan sige, at jeg vandt krigen, men

tabte freden, siger Annie Sølling, der ikke
er optimistisk for de “våde” fakulteters
fremtidige stemme i en bestyrelse, der ud
kun får en enkelt repræsentant for de
“våde” fag, professor i fysik Jens Ulrik
Andersen, der bliver den ene af de to VIP-
repræsentanter i bestyrelsen.

Talte egne stemmer
På valgdagen havnede Annie Sølling i
den ifølge hende selv ubehagelige situati-
on, at hun skulle optælle stemmer ved
det valg, hvor hun selv var kandidat. Som
suppleant i valgudvalget blev hun udpe-
get til valgstedsleder på Moesgård, hvor
hun sad og fulgte “slagets gang” hele
dagen, inden hun komme tilbage og afgi-
ve sin egen stemme. Derefter skulle hun
være med til at tælle stemmer op i Van-
drehallen.
- Det var en ubehagelig oplevelse, må jeg

indrømme. Det virkede ikke rigtigt at
være med til at tælle sine egne stemmer,
siger Annie Sølling.
Ifølge kontorchef Per Møller Madsen fra

Ledelsessekretariatet er der dog på ingen
måde foregået noget ulovligt.
- Ved kommunalvalg er det også kom-

munalbestyrelsesmedlemmer, der er med
til at tælle egne stemmer op. Hos os fore-
går det sådan, at man sidder to og to og
tæller stemmer op, hvorefter to nye tæller
de samme stemmer op, uden de kender
resultatet af den første optælling. Så kon-
trollen er helt, som den skal være,  siger
Per Møller Madsen.

Vinderen tabte
Universitetslisten kom ind i 11. time og sejrede over TAP-Liste 2004. 
Her kunne spidskandidat Annie Sølling ikke bruge sit flertal 
af personlige stemmer til ret meget.

- Jeg vandt krigen, men tabte freden, 
konstaterer Annie Sølling, der trak flest 
personlige stemmer blandt TAP-kandidaterne. 

Formanden for Studenterrådet, Kasper Rasmussen,
har en mærkesag i den nye bestyrelse.
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Flere studerende bliver taget i 
at snyde ved eksamen. Nogle
fordi de har skrevet af fra 
materiale på internettet. Derfor
har en række universiteter
besluttet sig for at anskaffe 
software-programmer, der kan
afsløre snyderne. Men er det
effektivt? På Aarhus Universitet
tror man foreløbig ikke på ideen. 

AF HANS PLAUBORG

På Syddansk Universitet (SDU) er flere
allerede røget i fælden. Og snart kan
studerende ved Københavns Universitet
(KU) og Aalborg Universitet (AAU) hel-
ler ikke vide sig sikre, hvis de kopierer
materiale fra internettet i deres ek-
samensopgaver uden at angive kilden.
Begge universiteter har nemlig beslut-
tet at gøre som SDU gjorde i foråret: at
tegne licens på et såkaldt antiplagiat-
program, der virker ved at scanne milli-
oner af internetsider for ord- og sæt-
ningsgenkendelse.
- Vi har truffet en principbeslutning

om at anskaffe sådan et program, fordi
vi forventer, det vil have en vis effektivi-
tet - ikke mindst som afskrækkelsesin-
strument, siger specialkonsulent fra
studiekontoret på KU, Lars Melin.
Samme toner lyder der fra Aalborg

Universitet, hvor man inden længe vil
tage systemet i brug.
- Vi kan se, at de har gode erfaringer

med det på SDU. Desuden har vi kon-
stateret en markant stigning i sagerne
med eksamenssnyd. For to-tre år siden
havde vi omkring fire sager om året,
mens vi i år indtil videre har haft 15 til-
fælde, og heraf er de 13 plagiering fra
internettet, siger universitetets studie-
chef Preben Sørensen.

Falsk tryghed
På Aarhus Universitet har antiplagiat-
programmerne også været diskuteret
intenst. Men her er man nået til den
modsatte konklusion.

- Studieudvalget har diskuteret, om
der kunne anbefales et program til hele
universitetet. Vi var som udgangspunkt
positivt stemt for det, men nåede frem
til den konklusion, at der ikke findes no-
get på markedet lige nu, der dækker he-
le universitetets behov, fortæller for-
manden for studieudvalget, prorektor
Katherine Richardson.
Konklusionen bygger blandt andet på

en undersøgelse fra Det Humanistiske
Fakultet, hvor man afprøvede en demo-
version af et antiplagiat-program på en
word-fil, der var 100% identisk med en
pdf-fil, som allerede lå på nettet. Allige-
vel meldte programmet ikke om “proble-
mer”.
- Vi mener, det nemt kan give en falsk

tryghed, hvis man anskaffer sig sådan
et program. For hvad kan systemet
egentlig læse? Eksemplet fra humanio-
ra viste, at programmet ikke kunne læ-
se pdf-filer, siger Annette Lund Borre,
der er souschef på Registraturen.

Dyrt
Et andet problem er, at kun relativt få
opgaver i dag afleveres elektronisk. Det
betyder, at de skal scannes ind i en com-
puter, før man overhovedet kan bruge
programmet.
- Det er en stor begrænsning. Men vi

kan ikke forlange, at de studerende skal
aflevere alt elektronisk, siger studiechef
Preben Sørensen (AAU). 
Lars Melin er også i tvivl om program-

mernes effektivitet.
- Det nemmeste og billigste er jo at

bruge Google eller en anden søgemaski-
ne, hvis man har mistanke om, at dele
af en opgave er hentet fra nettet. Men
den generelle opfattelse her på stedet er,
at når de studerede har alle mulige
hjælpemidler til rådighed, så skal læ-
rerne også have det her værktøj. Per-
sonligt er jeg ikke overbevist om, at pro-
grammerne er pengene værd, siger spe-
cialkonsulenten fra KU. 
Det kan komme til at koste KU op mod

2,5 mio. kr. om året at få licens til et an-
tiplagiat-program, fordi prisen afhæng-
er af antallet af brugere. De penge kan
man bruge bedre, mener prorektor Ka-
therine Richardson. 
- Eksamenssnyd er jo mange ting, og

jeg tror, det kræver mere individuelle
løsninger at komme problemet til livs.
Men hvis enkelte fakulteter ønsker at
anskaffe sig et program, er der selvføl-
gelig ingen problemer i det, siger hun.

Et spørgsmål om 
eksamensformer
Det har man dog ingen planer om på
Det Humanistiske Fakultet.
- Vi har spurgt alle studielederne på fa-

kultetet, og ingen kendte til opgavesnyd
via nettet. De fleste sager handler om
studerende, der skriver af efter egne
eller andres opgaver uden at angive kil-
den. Og i nogle tilfælde har det mere
været et spørgsmål om manglende vi-
den end om bevidst snyd. De har sim-
pelthen ikke været godt nok inde i, hvad
der er god akademisk skik, fortæller
Gert Jørgensen fra Det Humanistiske
Fakultetssekretariat.  
- For nærværende mener vi ikke, vi

har noget at bruge sådan et program til,
men vi skal da følge udviklingen og
overveje det løbende, siger han.
Heller ikke på Det Naturvidenskabeli-

ge Fakultet har man planer om at tegne
licens på et “snydeprogram”. 
- Jeg mener, man i stedet bør kigge

nærmere på eksamensformerne og ud-
vikle dem, så snydemulighederne mini-
meres. Det handler blandt andet om, at
man ikke helt slipper kontrolaspektet.
F.eks. kan skriftlige hjemmeopgaver om
nødvendigt suppleres af en efterfølgen-
de mundtlig eksamination, lyder mel-
dingen fra souschef på fakultetssekreta-
riatet Orla Hoppe.
At snyd og eksamensform hænger

sammen, anerkender man også i Aal-
borg. Men konklusionen er her en an-
den. 
- Vi har mange eksamener, hvor folk

arbejder med projekter og måske sidder
hjemme og arbejder. Det mener vi er en
god arbejds- og eksamensform, men den
betyder, at kontrolmuligheden er meget
lille. Derfor ser vi frem til at få det her
redskab mod snyderiet, siger studiechef
Preben Sørensen.

Hård straf
På Aalborg Universitet er straffen for
eksamenssnyd meget kontant. Allerede
ved en førstegangsforseelse bortvises
den studerende fra studiet i et semester
og mister dermed SU. På Aarhus Uni-
versitet er straffen mindre hård, idet
den studerende som regel kan nøjes
med en advarsel. Dog risikerer vedkom-
mende ikke at kunne få lov til at tage
resten af sine eksamener i det pågæl-
dende semester, og er der tale om meget
grove og gentagne forseelser, er straffen
den samme som på Aalborg Universitet.

Flid, fedt og netsnyd

Et års Rockwool®
sparer atmosfæren
for mere end 100
millioner tons CO2

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 million-
er tons, blot for dette års produktion af
Rockwool® produkter.

En betragtelig CO2-besparelse, der kan
sammenlignes med, at EUs samlede CO2-
udslip efter Kyoto-aftalen skal være 266 mil-
lioner 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 forure-
ningen i EU.

Vidste du, at EU kunne nedbringe energi-
forbruget 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?

Udlændinge 
snyder mest
Udenlandske studerende tegner sig
for en uforholdsmæsssig stor andel af
sagerne med eksamenssnyd. På Aal-
borg Universitet står de bag omtrent
halvdelen af de indtil videre 15 tilfæl-
de i år. Samme tendens ses på Aarhus
Universitet. Prorektor og formand for
studieudvalget, Katherine Richard-
son, mener, det mere handler om
manglende viden end om bevidst
snyd.
- Hvis man kommer fra en anden

tradition, ved man ikke nødvendigvis,
hvad vi opfatter som snyd her i lan-
det. Derfor må vi gøre en større ind-
sats for at informere om, hvad vi ac-
cepterer og ikke accepterer, siger hun.

Indberettede sager med eksamenssnyd
ved Aarhus Universitet:

2001: 11 sager:
- 6 afskrift
- 5 ulovlige hjælpemidler

2002: 8 sager
- 5 afskrift
- 2 ulovlige hjælpemidler
- 1 andet

2003 (september): 17 sager
- 15 afskrift
- 2 ulovlige hjælpemidler
Kilde: Souschef Tove Bæk Jensen, Ledelsessekretariatet

FAKTA

Statsbibliotekets
åbningstider 
omkring jul og nytår 
Statsbiblioteket lukker ekstraordinært 
fredag den 12. december allerede kl. 14,
men har normalt åbent 
lørdag d. 13. december 11-14.

I julen har Statsbiblioteket lukket 
den 24., 25., 26. samt 
lørdag den 27. december.

Mandag den 29. december og
tirsdag den 30. december 
er der åbent 9-16.

Omkring nytår har Statsbiblioteket lukket 
den 31. december og 1. januar.

Fredag den 2. januar er der 
normalt åbent 9-18, 
ligeledes lørdag den 3. januar 11-14.

Det Sundhedsvidenskabelige Bibliotek
har den 22., 23., 29. og 30. december 
samt den 2. januar åbent 9-16.

Med venlig hilsen 
Statsbiblioteket
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AF HANS PLAUBORG

Det var ikke nogen let sag at få en aftale
om et interview med Jens Dybkjær Hol-
bech. I flere uger har han bl.a. været
travlt optaget af at arbejde med et nyt
katalog, der fortæller succeshistorier om
Det Naturvidenskabelige Fakultets ph.d.-
uddannelser. Historier, der gerne skulle
nå ud til erhvervslivet og det omgivende
samfund i en tid, der råber på mere sam-
arbejde, åbenhed og formidling. 
- Det har været min seneste helt store

bundne opgave, fortæller Jens Dybkjær
Holbech, mens han byder på kaffe og cho-
kolader ad libitum på sit kontor i bygning
520.
- Den eksterne kommunikation er meget

vigtig for fakultetet, fordi vi ønsker at ta-
ge universitetslovens tredje ben alvorligt
- den, der taler om videndeling med det
omgivende samfund. Kataloget her er ba-
re ét eksempel på, at vi tager det meget
alvorligt. Samtidig er jeg også ansat til at
tage mig af den interne kommunikation,
hvor der med dekanens ord er rigelig
plads til forbedring. Det handler blandt
andet om at skabe en holdånd på stedet
og være i dialog med folk.

Mange opgaver
Den 41-årige cand.scient. har ikke haft
mange måneder i jobbet som kommuni-
kationschef på Det Naturvidenskabelige
Fakultet. I februar i år blev han “head-
huntet” fra en stilling som halvtids-infor-
mationsmedarbejder på Institut for Fysik
og Astronomi (IFA), hvor han primært
havde til opgave at tage initiativer, der
kunne forbedre rekrutteringen til studiet.
I dag er opgaverne langt bredere. 
- Da dekanen (Erik Meineche Schmidt,

red.) kom og spurgte, om jeg ville overta-
ge ansvaret for kommunikationen på fa-
kultetet, blev vi ret hurtigt enige om at
lave så kort en arbejdsbeskrivelse som
mulig. Der var tale om en nyoprettet stil-
ling, så vi ville være åbne og afsøgende,
siger Jens Dybkjær Holbech.
Uden den store praktiske erfaring med

kommunikation i en virksomhed kastede
han sig ud i en forbedring af fakultetets

onchefer ser ud anno 2003. Her er hver-
ken en skaldet isse, tunge firkantede bril-
ler eller en aggressiv, (pop)smart attitude
iført nystrøget Prada-skjorte.
- Det er slet ikke min arbejdsstil at

fremture med store armbevægelser og vi-
sioner. Jeg vil langt hellere undersøge be-
hov, ønsker og muligheder ved at gå i dia-
log med folk, siger Jens Dybkjær Hol-
bech, der heller ikke har en lang, fin kom-
munikationsuddannelse bag sig. Faktisk
troede han længe, at han ville være psy-
kolog. Fysik sagde ham ikke noget i gym-
nasiet, men så kom han næsten ved en
tilfældighed til at overvære en forelæs-
ningsrække om kvantefysik på Folkeuni-
versitetet.
- Det var lidt et chok for mig at opdage,

at fysik også kunne handle om filosofisk
erkendelse. Jeg blev vildt betaget af det
og startede på at læse fysik, fortæller
han. 
Da kandidatgraden i fysik og kemi var i

hus, valgte han meget bevidst at søge job
i gymnasieskolen.
- Sideløbende med mit studium læste jeg

en del psykologi og filosofi og var ad den
vej blevet meget optaget af formidling,
pædagogik og didaktik. Derfor var det
mere oplagt for mig at blive gymnasielæ-
rer end forsker, forklarer Jens Dybkjær
Holbech.

TAP med VIP-forpligtelser
Efter nogle år som gymnasielærer fik han
imidlertid et tilbud fra sit gamle universi-
tet, han ikke kunne sige nej til. Det Na-
turvidenskabelige Fakultet havde etable-
ret et center for naturfagenes didaktik, og
centerleder Poul V. Thomsen stod og
manglede en medarbejder, der kendte no-
get til området og samtidig havde erfa-
ring som underviser i gymnasiet.
- Jeg blev frikøbt på halv tid og kastede

mig over spørgsmålet om, hvorfor natur-
videnskaberne er så svære at forstå. I
gymnasiet havde jeg oplevet, at selv om
jeg var god til at motivere eleverne, så
kunne de ikke forstå de abstrakte dele af
undervisningen. Nu fik jeg chancen for at
undersøge hvorfor, og det kunne jeg selv-
følgelig ikke sige nej til, fortæller Jens
Dybkjær Holbech.

Arbejdet på Center for Naturfagenes Di-
daktik har ligget i dvale siden februar,
men efter nytår skal han i gang igen. Så
bliver han landets måske eneste kommu-
nikationschef på deltid - en TAP med
VIP-forpligtelser.
- Ja, det var en del af den pakke, jeg sag-

de ja til. Det bliver hårdt, for i arbejds-
mæssig sammenhæng giver en halv plus
en halv altså mere end en. Heldigvis er
jeg ret sikker på, at de to job langt hen ad
vejen supplerer hinanden godt, og at man
kan overføre indsigter og erfaringer fra
det ene sted til det andet. Men det er også
et klart personligt valg, at jeg gerne vil
have en fod nede i forskningen. Jeg kan
simpelthen godt lide den arbejdsform,
hvor man har ro til at fordybe sig og blive
klogere på et emne, siger Jens Dybkjær
Holbech.

Aktiv fritid
Om han så også fremover får tid til sine
mange fritidsinteresser, vil nogen måske
tvivle på. Selv er han dog ikke bekymret
for, at rosporten, cykelturene, musikken
og de skønlitterære bøger - for nu blot at
nævne nogle få - også fremover vil få en
fremtrædende plads. 
- Jeg synes, jeg er ret hård til at priorite-

re, og hvis der er noget, jeg simpelthen
bare vil, så er jeg også meget effektiv, si-
ger Jens Dybkjær Holbech, der også ope-
rerer med begrebet "halv fritid". I den er
han blandt andet aktiv i Danmarks Na-
turfredningsforening, beskikket af Un-
dervisningsministeriet til at lave opgaver
i fysik til gymnasiet og formand for fysik-
lærerforeningens afdeling af Århus Amt.
- Det er altid lysten, der driver værket.

Jeg opfatter i hvert fald ikke mig selv
som et pligtmenneske. Men jeg er nok
den lidt rastløse type, der ofte siger til sig
selv: “Det her bør nogen gøre noget ved,”
og så hopper jeg på det. Det kan nok også
kun lade sig gøre, fordi jeg ikke har børn,
smiler han. 

hjemmeside og har siden fulgt op med
hyppige interne nyhedsbreve samt presse-
meddelelser ud af huset. 
En anden og noget løsere opgave for

kommunikationschefen består i at infor-
mere både specifikt og mere alment om
naturvidenskaberne.
- Det ligger fakultetet meget på sinde, at

vi skal gøre mere for at placere et reali-
stisk indtryk af naturvidenskaberne i
folks bevidsthed. Lettere fortegnet er det
jo sådan i dag, at man enten er naturvi-
denskabelig nørd eller nærmest gør en
dyd ud af, at man ikke ved noget om det.
Så der ligger virkelig en stor opgave i for-
hold til forbedre befolkningens naturvi-
denskabelige almendannelse. 

- Derudover skal vi selvfølgelig sørge for,
at kommunikationen til potentielle stude-
rende er i top, og her har en af mine første
opgaver været at medvirke til at lave in-
formationsmateriale om de 11 forskellige
nye bacheloruddannelser, fakultetet tilby-
der fra dette semester. Desuden har jeg en
meget aktiv kontakt til gymnasierne i lan-
det - bl.a. gennem samarbejdsprojekter
mellem en række gymnasier og fakultetet,
fortæller Jens Dybkjær Holbech. 

Psykologi og kvantefysik
Kommunikationschefen lægger ikke skjul
på, at han ikke er de store armbevægel-
sers mand. Iført afslappet fleece-jakke,
sandaler og med mobiltelefonen solidt
plantet i buksebæltet distancerer den høje
lyshårede mand sig da også en del fra det
typiske billede af, hvordan kommunikati-

TAP’en 
der VIP’er
Han ville have læst psykologi, men endte 
som fysiker. I dag er han kommunikationschef 
på Det Naturvidenskabelige Fakultet 
- dog snart på deltid. For han skal også forske 
i vores opfattelse af naturvidenskaben. 
Jens Dybkjær Holbech når mere end de fleste,
fordi lysten driver værket.

Den nødvendige TAP 
En interview-serie med universitetets 
teknisk-administrative personale.
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“Jeg er nok
den lidt rastløse
type, der ofte
siger til sig selv:
“Det her bør
nogen gøre
noget ved,” 
og så hopper
jeg på det. 



AF LOTTE KOFOD ERICHSEN

For at kunne tale om visionerne på
praktikområdet er man nødt til at være
enig om, hvad en praktik er. Og det er
ikke så let, når man færdes på Det
Naturvidenskabelige Fakultet. Her har
man i årevis haft nære samarbejdspro-
jekter med erhvervslivet og andre forsk-
ningsinstitutioner, uden at samarbejdet
nødvendigvis har haft status af praktik.
Mange studerende har studierelevante
sommerferiejob, som ofte formidles gen-
nem en vejleder, men ellers er en privat
aftale mellem den studerende og virk-
somheden. Andre vælger at lave et eks-
ternt samarbejde i forbindelse med de-
res bacheloropgaver eller specialer. Men
deciderede praktikker, hvor man i en
længere periode indgår i staben på en
arbejdsplads og deltager i det daglige ar-
bejde, er et særsyn på Det Naturviden-
skabelige Fakultet.
- På naturvidenskab har vi ingen

tvungne praktikker. Det eneste studium
med obligatorisk praktik var lærerba-
cheloruddannelsen, som nu er nedlagt
på grund af for lav søgning, siger studie-
leder på fakultetets tofagsuddannelser,
lektor Tage Bai Andersen. 
På tofagsuddannelserne kan de stude-

rende dog få godkendt et praktikophold
som 5 eller 10 ECTS-point, hvis en in-
tern vejleder siger god for praktikstedet
og evaluerer det tilhørende produkt.
- Vejlederen skal lægge hovedet på

blokken for det faglige indhold af prak-
tikken. Det må aldrig bare være en udli-
citering af billig arbejdskraft, siger Tage
Bai Andersen.

Forskellige typer
Det er svært at finde det helt rette ord
for de samarbejdsrelationer, som eksiste-
rer mellem de studerende på naturvi-
denskab og erhvervslivet, fordi der er så
mange forskellige typer. For eksempel
observerer en flok biologistuderende for
tiden en ny hanløve i Københavns Zoolo-
giske Have for at se, hvordan de stridba-
re løvinder tager imod det nye hankøns-

væsen. Andre studerende samarbejder
med TDC for at analysere sig frem til
den rette placering af forstærkere i et
netværk. Praktisk arbejde er det. Men
det er ikke nødvendigvis en praktik i
den gængse forstand. 
- Ordet projektarbejde dækker nok

bedst, fordi de studerende ofte udfører et
stykke arbejde inden for et begrænset
emneområde. Det vigtige for os er, at
samarbejdet altid skal involvere en af
vores forskere, der fungerer som vejleder
for den studerende, forklarer studieleder
på biologi, lektor Tom Vindbæk Madsen.

Praktik i gymnasiet
Som et helt nyt initiativ har Det Natur-
videnskabelige Fakultet lavet en aftale
med Århus Amt om at tilbyde en prak-
tik i to-tre uger på et af amtets gymnasi-
er. I praktikken skal de studerende dels
følge en gymnasielærer for at observere
undervisningen og dels selv tilrettelæg-
ge og gennemføre nogle timers undervis-
ning. På den måde trænes de studeren-
de i at formidle til gymnasieelever, hvil-
ket stiller helt andre krav, end når man
holder oplæg for sine medstuderende på
universitetet.
Som afslutning på praktikken skal der

skrives en mindre rapport med faglig og
pædagogisk refleksion over undervis-
ningsforløbet, der udløser 5 ECTS-point,
hvis den bliver bedømt til bestået.
Der er plads til helt op til 30 studeren-

de i praktikordningen, men så mange
kvalificerede ansøgere regner fakultet
ikke med. 
- Gymnasiepraktikken er det første or-

ganiserede tiltag fra biologis side - end-
nu. For tiden diskuterer vi meget, at
praktik godt måtte indgå mere i studier-
ne, siger Tom Vindbæk Madsen.  

Efterlyser mere praktik
Begge studieledere udtrykker en positiv
holdning til praktik, så længe det er stu-
dierelevant arbejde. 
- Vi mener, at vi som universitet giver

de studerende de nødvendige faglige
kundskaber og kompetencer. Men en
øget interaktion med erhvervslivet, der
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information&debat fokuserer i en række artikler 
på fakulteternes tiltag i forhold til den praktik, der 
er på alle universitære læber for tiden.Studerende 
fortæller, hvad fik de ud af et praktikophold, og hvad 
de synes, deres institutter kunne gøre bedre. 

På

med handsken

Navn: Charlotte Brønsted Larsen
Studium: Bioteknologi med erhvervsøko-
nomi
Ekstern partner: Danmarks Jordbrugs-
forskning, Forskningscenter Foulum  
Projekt: Eksternt specialesamarbejde
løbende over et år

- Ved at skrive speciale her på forsk-
ningscenteret får jeg en større forståelse
for dagligdagen på en arbejdsplads. Det,
tror jeg, vil lette overgangen fra studie til
job, vurderer Charlotte Brønsted Larsen. 
Hun startede på den første årgang af

den nyoprettede uddannelse i bioteknolo-
gi med erhvervsøkonomi ved Aarhus Uni-
versitet. I samarbejde med Handelshøj-
skolen uddanner man her bioteknologer,
som kombinerer deres naturvidenskabeli-
ge viden med kompetencer inden for le-
delse og økonomi. Studiet har fra begyn-
delsen vægtet samarbejdet med erhvervs-
livet højt, og vejlederne har fortalt om
muligheden for at skrive et eksternt spe-
ciale. 
Charlotte Brøndsted Larsens kontakt til

Danmarks Jordbrugsforskning blev skabt
ved et  besøg på forskningscenteret, som
en underviser havde arrangeret. Her fik
hun et positivt førstehåndsindtryk, og
derfor var det oplagt at forhøre sig om
mulighederne for et eksternt speciale, da
den tid kom. Da centeret var positivt ind-
stillet, kom aftalen hurtigt i stand.
- Min vejleder har været meget behjæl-

pelig med at arrangere specialesamarbej-

det, men først efter at jeg selv havde lavet
aftalen. Jeg synes faktisk heller ikke, at
det er universitetets ansvar at formidle
kontakten til de eksterne specialepartne-
re. Hvis de skulle gøre det med alle stude-
rende, ville det jo være et frygteligt stort
arbejde, siger Charlotte.
Fra semesterets start er Charlotte

Brøndsted Larsen hver dag taget til Fou-
lum, hvor Danmarks Jordbrugsforskning
har et af sine forskningscentre. Her har
hun fået mulighed for at arbejde på sit
speciale, hvor hun undersøger den så-
kaldte “genetiske variation” i svinegener -
det man i dagligdags sprogbrug kalder
mutationer.  De første par måneder gik
med at søge litteratur, men nu er arbejdet
i laboratorierne begyndt. 
Det er planen, at Charlotte Brøndsted

Larsen kun skal komme på universitetet
i sin specialeperiode, når hun skal mødes
med sin interne vejleder. 
- For mig fungerer det rigtig godt at skri-

ve mit speciale i samarbejde med Dan-
marks Jordbrugsforskning. De stiller en
kontorplads og computer til rådighed,
hvor jeg kan arbejde med mit eget pro-
jekt. Samtidig indgår jeg i arbejdsplad-
sens dagligdag på lige fod med de ansat-
te, er med til personalemøder og samar-
bejder med de andre i laboratorierne. På
den måde mærker jeg faktisk ikke, at jeg
er studerende, siger Charlotte Brønsted
Larsen. 

Praktik eller 
praktisk arbejde
Det Naturvidenskabelige Fakultet har en lang tradition 
for at samarbejde med verden uden for universitetet om 
praktiske projekter. Men både studieledere og studerende 
efterlyser mere samarbejde med erhvervslivet.

“Eksterne specialer 
letter overgangen”

L
A

R
S

K
R

U
SE/A

U
-F

O
T

O



MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2003 9& debat

giver de studerende mulighed for at
snuse til “dagligdagen” på arbejdsmar-
kedet, kunne være ønskelig, siger Tom
Vindbæk Madsen. 
Det er de studerende i organisationen

EKNA, Erhvervskontakten på Naturvi-
denskab, enige i.  
- Vi kunne godt tænke os, at erhvervs-

praktikkerne fik en højere prioritet. Op-
levelsen af at  indgå i hverdagen på en
arbejdsplads ville gøre os mere målret-
tede i studietiden, fordi vi ville være me-
re bevidste om, hvordan vi konkret kan
bruge vores uddannelse i erhvervslivet,
siger biologistuderende Henriette
Schack, som er en af de tre ansatte stu-
derende i EKNA.
EKNA startede som et studenterinitia-

tiv og arbejder nu sammen med fakul-
tetsledelsen for at fremme kontakten
mellem studerende og erhvervsliv. Ar-
rangementer som virksomhedsdage og
virksomhedsbesøg skal synliggøre er-
hvervslivet og de studerende for hinan-
den, så der kan etableres samarbejder
enten i form studieprojekter, studiejob
eller eksterne specialer. Samtidig er det
et af EKNAs mål at udbrede kendska-
bet til, hvad erhvervslivet kan bruge na-
turvidenskabelige kandidater til. Kun i
ganske få tilfælde har EKNA beskæfti-
get sig med formidling af praktikplad-
ser, selvom det også er en del af forenin-
gens målsætning. 
- Indtil nu har det ikke givet mening at

formidle praktikpladser, fordi praktik
ikke er skrevet ind i vores studieordnin-
ger. Der mangler en fast beslutning på
fakultetsniveau om, at praktikophold
har en høj prioritet, mener Esben Mad-
sen, der arbejder i EKNA ved siden af
sine studier i fysik og kemi. 
- Det kunne være fint, hvis det lå som

en valgmulighed i stedet for et af over-
bygningsfagene og blev organiseret cen-
tralt, ligesom det sker i Ålborg og Oden-
se. Det er for omfattende for studerende
at organisere det helt på egen hånd, si-
ger Esben Madsen.

Lotte Kofod Erichsen er stud.mag.

information

- Alligevel lærte jeg utrolig meget. For
det første lærte jeg et nyt computersprog
og prøvede at arbejde i en proces, som
skal munde ud i et konkret produkt. Bare
det at arbejde sammen med andre men-
nesker og bruge deres ressourcer var
meget lærerigt. Samtidig er det en rigtig
god ting at have stående på sit cv, vurde-
rer Georg Herborg Olesen.
Især det afslappede og venlige arbejds-

miljø var årsag til, at han blev så glad for
sin praktik.
- Det var et utrolig dejligt sted at være.

Jeg havde ansvar for mit eget projekt,
men jeg vidste altid, hvor jeg kunne ban-
ke på og få hjælp.
Kontakten til Terma A/S blev skabt, da

han deltog i et virksomhedsbesøg arran-
geret af en underviser. På den teknisk-
fysiske linje på fysikstudiet, som han har
gået på, opfordrede man de studerende til
at tage i sommerferiepraktik efter tredje
år og tilbød hjælp til de studerende, som
ikke selv havde kontakter. Men på andre
linjer ved mange studerende ikke, at
muligheden for praktik findes.
- Man burde gøre praktikmulighederne

mere åbenbare for de studerende. Kon-
takterne er der jo. De studerende kender
bare ikke til mulighederne eller ved ikke,
hvor de kan få hjælp. Hvis man for ek-
sempel fortalte om praktik på møderne
om overbygningsfagene, ville langt flere
nok benytte sig af mulighederne, mener
Georg Herborg Olesen. 

Navn: Georg Herborg Olesen
Studium: Fysik
Praktiksted: Softwareproducenten 
Terma A/S i Lystrup
Praktiktype: Frivillig, lønnet 
sommerferiepraktik i 8 uger i 2002

-  Jeg kan kun anbefale andre studerende
at tage i praktik. Også gerne to gange,
hvis de har mulighed for det. Bare det at
opleve en arbejdsdag i erhvervslivet, som
ligger langt fra bøger og rapportskriv-
ning, er virkelig godt, især for studeren-
de, som er gået direkte fra gymnasiet til
universitetet, siger ph.d.-studerende
Georg Herborg Olesen entusiastisk.
Georg Herborg Olesen er lutter lovord,

når snakken drejer sig om praktik. Hans
egne erfaringer stammer fra et samarbej-
de med softwareproducenten Terma A/S,
hvor han skrev sit bachelorprojekt i for-
året 2002 og fortsatte som sommerferie-
praktikant, efter bachelorgraden var i
hus. Som bachelorprojekt skrev han et
computerprogram, der kunne give en tre-
dimensional fornemmelse af lyd. Med
hjælp fra Terma A/S kastede han sig ud i
at skrive noget ekstra software til pro-
grammet, så man kunne høre ting bevæ-
ge sig i rummet. I praktikken arbejdede
han videre med sit projekt med vejled-
ning fra firmaet.
- Jeg skrev computerkoder det meste af

tiden, så det havde ikke særlig meget
med mit studium at gøre, indrømmer
han.   

“Gerne to gange praktik”

L
A

R
S

K
R

U
SE/A

U
-F

O
T

O

Bredt bud 
efter biologer
AF HELGE HOLLESEN

Halvdelen af de nyuddannede biologer får job in-
den for et halvt år, viser en ny undersøgelse af
karrierevejene for kandidaterne fra Biologisk In-
stitut. Og flere og flere af dem finder arbejde i pri-
vate virksomheder. Hver fjerde biolog på arbejds-
markedet henter i dag sin løn i den sektor.
- Jeg vil ikke sige, det overrasker mig, siger stu-

dieleder, lektor Tom Vindbæk Madsen. Rapporten
giver belæg for de fornemmelser, vi havde. 
Leder af undersøgelsen, lektor Jørgen Bund-

gaard glæder sig over, at så mange biologer for-
holdsvis hurtigt finder et arbejde.
- Undersøgelsen viser, at hovedparten af de knap

15% ledige er fra den seneste årgang. Og efter et
års tid har en biolog med forholdsvis stor sikker-
hed et arbejde. Det overrasker mig, at det går så
hurtigt, siger Jørgen Bundgaard, der forudser, at
biologer i stigende omfang vil få arbejde i private
virksomheder. Især hvis uddannelsen formes lidt
mere efter markedets behov.
- Biologerne kommer mere og mere til at ligne

andre uddannelser, hvor kandidaterne får mere
utraditionelle job langt fra den faglige drøm, de
begyndte studierne med, fastslår han på bag-
grund af undersøgelsen.
Det private erhvervsliv har de sidste fem år an-

sat 25% flere biologer end i den foregående fem-
års-periode. På gymnasieområdet viser en sam-
menligning mellem ansættelser i de to perioder et
fald på 33%. Samme tendens gælder også for an-
sættelse af biologer i amter og kommuner. Deri-
mod får en stigende andel af kandidaterne job på
universiteter, inden for sektorforskning eller i ud-
landet.
Omkring 8% af biologerne er i dag ansat i job,

der i undersøgelsen betegnes som ikke-magister-
arbejde, og tallet er måske stigende, siger Jørgen
Bundgaard.

mr
Mange af de kandidater, som både har været gen-
nem flere midlertidige ansættelser og perioder
uden arbejde, har i forbindelse med undersøgel-
sen givet udtryk for, at deres uddannelse har
manglet elementer som økonomi, miljølovgivning,
miljøledelse, projektledelse og pædagogik., der
kunne kvalificere til de utraditionelle job. Men ef-
ter at have deltaget i kompetencegivende kurser
inden for disse felter er det lykkedes dem at få
fast arbejde.
- Men ikke alle savner de elementer, og det er di-

lemmaet, siger Jørgen Bundgaard. Han mener, at
den væsentligste barriere for dem, der ikke skal
forske eller undervise, er manglende gå-på-mod.
- De mangler dette "jeg-kan-bare-det-hele". Der-

for må vi i løbet af uddannelsen give dem mod på
at komme videre. Erhvervsvejledning og kurser i,
hvad de kan, og hvilke kompetencer de har, kun-
ne være en stor fordel.
Med den studiereform, som efter sommerferien

trådte i kraft på biologi og de øvrige naturviden-
skabelige uddannelser, får de studerende gennem
en række fagpakker mulighed for at tone deres
uddannelse i forskellige retninger.
Kurser i jura, økonomi, formidling og projektsty-

ring er blandt de elementer, som studieleder Tom
Vindbæk Madsen forventer vil indgå i fagpakker-
ne. Nye evaluerings- og undervisningsformer vil
også være med til at fremme andre kompetencer
hos kandidaterne, siger han.
Undersøgelsen afliver i øvrigt en gammel myte.

Det viser sig, at de studerende ikke øger chancen
for at få arbejde, hvis de kobler en ekstern vejle-
der på deres speciale. Arbejdsløsheden er nogen-
lunde lige stor for kandidater med intern og eks-
tern vejledning.

“Biologernes Arbejdsmarked 2002. En 
undersøgelse af kandidater i tiden 1993 - 2002”
kan læses på www.nat.au.dk/erhverv



AF HELGE HOLLESEN

Arkitekturfortællinger kalder Olaf Lind
sin bog om de bygninger, der huser det
75års-jubilerende Aarhus Universitet.
Bag denne nøgterne titel gemmer sig
dog en historie, der mest af alt har ka-
rakter af eventyret om den grimme
ælling. 
Som svanen, der voksede op i en ande-

gård, blev universitetet anlagt i et om-
råde, der nærmest udgjorde byens bag-
gård, hvor husvildebarakker og koloni-
haver lå omgivet af dynger af affald fra
byen.
Og som eventyrets svane, der skulle

så grueligt meget igennem, var de før-
ste universitetsbygninger og arkitek-
terne bag dem genstand for en voldsom
kritik, der kun langsomt blev afløst af
en anerkendelse af, at de gule bygnin-
ger og Universitetsparken udgør et ar-
kitekturværk i international topklasse.

Forårsbyen
Forårsbyen kalder Olaf Lind dette
værk, der siden 1933 er vokset frem
omkring morænekløften gennem Uni-
versitetsparken og i dag udgør en cam-
pusby, hvor grupperne af egetræer gør
løvspringet til noget ganske særligt:
Egen springer sent og langsomt, og det
sartgrønne skær over træerne holder
længe. 
“Også bygningerne virker friske og

unge, selvom de ældste har stået i 70
år, fortsætter forfatteren. Deres karske,
knappe former og farverne, der spæn-
der fra grå sandfarve på de ældste til
næsten orange på de nyeste, fortæller
hele året en historie om ungdommelig
dristighed. Historien om en arkitektur,
der engang var så ny og frejdig, at de få
huse i datidens park skræmte folk. Og
nu, da husene efterhånden fylder par-
ken og er beundret for deres enkle og
friske udtryk, er de som en hel by, der
stadig fortæller forårets historie om at
være ung og moderne.”
Da arkitekterne Kay Fisker, Povl

Stegmann og C.F. Møller i samarbejde
med landskabsarkitekten C.Th. Søren-
sen i 1931 vandt konkurrencen om at
bygge den første universitetsbygning
var en af dommerkomittens begrundel-
ser da også, at “Projektet udnytter
Terænnet på en Maade, der tager Hen-
syn til dets landskabelige Formation,
og uden Udgifter til Jordarbejder lader
dets Skønhed komme til sin fulde Ret.” 

Kim der rummede helheden
En tur gennem parken i dag efterlader
nemt et indtryk af, at anlægget fra
starten var en stramt planlagt helhed.
Men det er langt fra tilfældet. Da Insti-
tut for Kemi, Fysik og Anatomi - der i
dag rummer Juridisk Institut - som
den første bygning stod færdig, var det
meget lidt, arkitekter og bygherrer
kunne se i krystalkuglen.
“Men netop denne bygning og parken

omkring den har haft kim i sig, der på
forunderlig vis rummede den eneståen-
de helhed, som anlægget blev til. Gen-
nem syv årtier har det formet sig om-
trent som en naturens organisme, der
trods skiftende og til tider voldsomme
vilkår alligevel når sin bestemmelse,
sin forudbestemte form og størrelse,”
skriver Olaf Lind, og tilskriver C.F.
Møllers vedvarende stædighed æren for
at det lykkedes. 
I modsætning til kollegaen Kay Fisker

accepterede C.F. Møller nogle radikale
ændringer i vinderforslagets arkitek-
tur, og i de følgende år holdt han stand
under bygerne af kritik i den by, hvor
han satsede på en karriere. Efterhånd-
en stod han alene med universitetsbyg-
geriet, fordi den samme kritik ifølge
C.F. Møller fik de to kollegaer til at for-
lade samarbejdet.

Avantgarden i Århus
Modviljen mod det gule byggeri - og det
nærliggende kommunehospital i røde
sten som Møller og Fisker også tegnede
- skygger let for den kendsgerning, at
1930’ernes Århus hørte til avantgarden
inden for arkitektur. Universitetet var
en første provokation fra den funktio-
nalisme, der også satte andre spor i
byen som svømmehallen Spanien, Fol-
kebibliotektet i Mølleparken, boligbyg-
gerier som Strandparken, rækkehuse-
ne på Marselis Boulevard, Aagaarden
på Åboulevarden samt Klintegården
med udsigt over Århusbugten og ende-
lig byens rådhus, der også måtte vente
mange år på folkets accept. Med til
rækken af moderne Århusbyggerier
hører også det tidligere Ortopædisk
Hospital, som nu rummer universite-
tets teologiske fakultet.

Samlet registrant
Århus som arnested for datidens arki-
tekturavantgarde er grundigt beskre-
vet i et af de 11 essays, som tilsammen
udgør Arkitekturfortællinger. De beret-

ter bl.a. om Universitetsparkens histo-
rie, om konkurrencen og inspirationen
til firkløverets forslag og et kapitel er
viet de fire herrer og deres samarbejde.
Byggeriets langsomme kanonisering,
nye og nedrevne bygninger og tanke-
bygninger, der aldrig blev realiseret,
bygningsanlæggene uden for parkom-
rådet og  og arkitektens testamente er
andre temaer i fortællinger. 
Fotografen Poul Ib Henriksen har fra

sommeren 2002 og frem til jubilæet i år
været en indlevende iagttager af både
de gule parkbygninger og de seneste
års byggerier uden for parken, og det er
der kommet en lang række øjenåbnen-
de optagelser ud af.
Bogen bringer også for første gang en

samlet registrant med kronologisk for-
tegnelse over alle bygninger, deres op-
førelsesår og anvendelse, og i 3D-teg-
ninger kan man følge udbygningen af
universitetet gennem årtierne.

“det fine, gamle”
I bogens afsluttende fortælling sætter
Olaf Lind Aarhus Universitetet i sam-
menhæng med de byggerier, som i
1970’erne skød op i den danske univer-
sitetsverden med det, forfatteren kal-
der en “brutalisme”, der nu gøres op
med. På næsten samme tid begyndte
de yngste danske universiteter at plan-
lægge indgreb i deres bygningsstruk-
tur, hvor en identitetsskabende arki-
tektur skal afløse den oprindelige fæl-
lesskabets ensartethed. Datidens plan-
filosofi og arkitektur har vist sig at ha-
ve en begrænset holdbarhed over for
nutidens behov for forandringsparat-
hed og monumentalitet. 
I den sammenhæng holder parkbyg-

geriet stadig. Den robuste arkitektur
har i en omskiftelig virkelighed vist sig
at rumme en langtidsholdbar generali-
tet, der er mere fleksibel end nok så
snedige teknologiske løsninger baseret
på avancerede planteorier.
Som Olaf Lind afsluttende konstate-

rer er det jubilerende universitet i
international sammenhæng endnu i sit
tidlige forår, men i forhold til sine yngre
søstre dog “det fine, gamle”.

MANDAG DEN 24. NO10 & debatinformation

Fra byens baggård 
til berømmelse
Ny bog om 70 års arkitektur i og omkring Universitetsparken, der en gang var byens baggård.

Den bindende bog

AF NIELS KAYSER NIELSEN

Jazzens hvem, hvad, hvor blev min første bi-
bel. Pludselig en morgen lå den på køkken-
bordet. Min far må have købt den til mig. Jeg
gik i 7. klasse eller måske i 1. real. Det var i
hvert fald i de år i begyndelsen af 1960'erne,
hvor min søster og jeg om aftenen kl. 22 stil-
lede ind på Radio Moskva og hørte klokkerne
fra Kreml og derefter den sovjetrussiske na-
tional-hymne. Til min fars stolthed og min
mors, tror jeg, dybe undren. Oprør. Vi var
husmands-børn. At jeg så lørdag aften lå den
halve nat og hørte Radio Free Europe med
masser af jazz, ændrede i grunden ikke her-
ved. Oprøret og længslen efter ståsted, mere
end det politiske, var det afgørende. 
Jazzens hvem, hvad, hvor samlede. Glæden

ved at læse og fordybe sig. Skønheden og op-
røret. De smukke billeder af musikerne og
deres biografier med flotte ordkombinatio-
ner: “kollektiv improvisation”, “en tragisk un-
dertone, der kunne minde om de bedste
country blues-sangere”. Det serielle og lidt
rigide i opslagene i alfabetisk orden. Intro-
duktionen med gennemgang af jazzens stil-
historie og markering af både forskelle og lig-
heder. Velegnet til træning i komparation. 
Helten var George Lewis. Han havde spillet

allerede i 1920'erne, men ellers ernæret sig
som arbejdsmand på havnen i New Orleans
(wauw!) og spillede “i en meget følsom, næ-
sten cool stil m. et stærkt syngende vibrato,
der på nogle virker ubehjælpsomt, på andre
som udtryk for det mest ægte i jazzen”.
Wauw, man! Og Ken Colyer, der insisterede
på at spille uden skelen til kommercielle hen-
syn. Et par år senere havde jeg sparet sam-
men til et par lp'er med dem. Lidt senere og-
så Dave Brubeck, Art Pepper og Miles Davis.
Jeg opdagede til stor glæde og megen forvir-
ring, at jeg holdt lige så meget af den robuste
enkelhed hos George Lewis og Kid Ory som
af den intellektuelle og cool formsans hos
Stan Getz og Miles. Det hang slet ikke sam-
men. Varme og kølighed, spontanitet og re-
fleksion. Kollektiv improvisation og solo'er
der var både søgende og manifesterende. Så-
dan var det at være husmandssøn i en noget
traditionel gymnasieskole i 1960'erne.    
Senere kom jeg på universitet og læste om

Erik Axel Karlfeldt og hans “löskerkarl”, der
talte med både bønder og lærde mænd på la-
tin. Det hjalp på splittelsen. Tingene kunne
godt hænge sammen alligevel. Og tredive år
efter gymnasiet, da vi for alvor begyndte at
forske i identitet, kunne man se, at identite-
ten slet ikke behøver at være sammenhæn-
gende, og at den som oftest endda er både
plural og i proces. Undertiden hedder det, at
den “er i spil”... Det afgørende er mellemrum-
mene, spændingerne, kombinationen af ro og
udfarenhed. Mellemrummet, den åbne plads
og pausen gør godt. Og så er vi tilbage ved
Jazzens hvem, hvad, hvor og synkopen, der
også netop giver et split-sekunds stop og der-
med både ro og mulighed.    

Niels Kayser Nielsen er 
lektor ved Afd. for Historie.
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AF HELGE HOLLESEN

En fredning af Aarhus Universitets byg-
ninger og omgivelser var på tale i starten
af 1990’erne. Dengang mente man, at den
kunne omfatte alle daværende bygninger i
Universitetsparken, selv om de fleste af
dem er yngre end de 50 år. En fredning
blev dog opgivet, da den ville være for
stram og ikke ville omfatte nyt byggeri.
Byrådet vedtog i stedet i 1993 en såkaldt

bevarende lokalplan med nogle retnings-
linjer, der skulle sikre området som et le-
vende, arbejdende miljø, uden at det blev
et museum til minde for en tidsepoke.
Den løsning er forfatteren til Arkitektur-

fortællinger, Olaf Lind, enig i.
- En fredning vil være uhensigtsmæssig

for universitetet. Der skal være mulighed
for at foretage ændringer. Og tager man
den enkelte bygning for sig, er den måske
slet ikke en fredning værdig. Det er helhe-
den, man skal værne om, og den opgave
udfylder den eksisterende lokalplan, me-
ner arkitekturskribenten.
- Den har dog den skavank, at den ikke

omfatter den indendørs arkitektur. Og det
har sat sine spor i den oprindelige hoved-
bygning, der vakte så stor fuore i 1933,
mener Olaf Lind.
I dag er bygningen på grund af tilbygnin-

ger næppe til at få øje på i sin oprindelige
form. Men den er et klenodie både som
enestående arkitektur, som markant byg-

ningsværk i lokalhistorien og som en mile-
pæl i universitetets historie. Og i sit “testa-
mente” anbefaler C.F. Møller naturligt nok
særlig nænsomhed over for denne bygning,
der i dag huser Juridisk Institut. 
Men for nogle år siden gennemgik det

spartanske interiør flere ændringer, der
indførte mønstrede linoliumsgulve, smart
belysning og modefarver på væggene
- Det vil være en relevant bevaringsopga-

ve at føre både forhallen og en eller flere af
korridorerne tilbage til det oprindelige ud-
seende, mener Olaf Lind.
- Den oprindelige bygning var uhyre pri-

mitiv, og det ville i dag være en sensation
at se den i sin oprindelige form.
I 1933 stod de indvendige vægge hvidtede,
fyrretræsværket var sortbejdset og ege-
træsgulvene behandlet med ammoniak,
mens radiatorer og rør var malet i “heraldi-
ske farver” – dvs. klare, ublandede grund-
farver, som i den tidlige funktionalisme
brød det ellers hvide interiør.
- Når bygningsværket er så verdensbe-

rømt, som det er, har man en forpligtelse til
at bevare det - også indvendigt, lyder det
fra den seneste skriver af historien om uni-
versitetsarkitekturen, der håber, at hans
bog internt kan blive en kilde til at forstå
bygningsværket, og hvordan man skal bru-
ge det i fremtiden. 
Nye mønstre i byggebranchen som total-

entrepriser, EU-udbud, bygherrerådgiv-
ning og lignende sætter dog det traditionel-
le tætte forhold mellem bygherre, arkitekt
og bygningsværk under pres.
Varetagelsen af arkitektoniske og byg-

ningshistoriske kvaliteter kræver bekoste-
lige løsninger, og det kan skabe uheldige
løsninger, der på lang sigt truer den arki-
tektoniske helhed, advarer Olaf Lind.

24. NOVEMBER 2003

Et bygningsværk,
der skal bevares

Dele af universitets første bygning burde føres tilbage
til sit oprindelige udseende, mener forfatteren til 

jubilæumsbogen om universitetets bygninger.

Arkitektens trøst
Den tætte bebyggelse og homogeniteten i den ita-
lienske bjergby San Gimignano var en af inspira-
tionskilderne til universitetets bygninger, fortalte
C.F. Møller i et interview i 1973. Også hældnin-
gen på de gule bygningers sadeltage er hentet fra
den lille by. Og da det tætte byggeri i Universi-
tetsparkens nordøstlige hjørne blev opført i be-
gyndelsen af 1970’erne søgte arkitekten trøst ved
dette maleri af William Scharff, der gengiver
byens homogene, grågule farver og husenes ens-
artede sadeltage.

Forhallen i universitetets første bygning, 
hvor Juridisk Institut i dag har til huse.

Tage på Hovedbygnigen og aulaen set fra Statsbibliotekets bogtårn
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AF ANDERS CORRELL

Ølkasserne måtte frem for at få bænket de
sidste ankomne i caféen på Kvindemuseet,
hvor der denne aften er debat om dyreklo-
ning i videnskabscaféen. Dette nyeste skud
i den lokale formidling af videnskab har
videnskabshistorikeren Kristian Hvidt-
feldt Nielsen og cand.agro. Elin Winther
længe arbejdet på at realisere efter inspi-
ration fra udlandet og den særlige
caféform, som er opstået i København.
Den 10. november lød så startskuddet i et

samarbejde med Forbrugerstyrelsen, som i
uge 46 satte bioteknologi til debat landet
over. I Århus havde de to arrangører allie-
ret sig med to klasser fra Risskov Amts-
gymnasium, der havde forberedt sig på
emnet og leverede to af debatørerne til af-
tenens panel, hvor to professorer og en vi-
denskabsjournalist også leverede input til
et engageret og diskussionslystent publi-
kum.
- Jeg har altid interesseret mig for formid-

ling af videnskab, siger en engageret Kri-
stian Hvidtfelt Nielsen, der til daglig er ad-
junkt på Institut for Videnskabshistorie på
Aarhus Universitet. 
- Specielt grænsefeltet mellem videnskab,

kultur, samfund og kunst interesserer mig,
og derfor har jeg ganske enkelt savnet den-
ne type arrangementer i Århus.
Videnskabscaféen er inspireret af de fran-

ske og engelske Café Scientifique og Bar
des Sciences. I København er caféen udvik-
let til at lægge mere vægt på synergien i
mødet mellem videnskab og kunst/kultur.
Her mødes videnskabsfolk, kunstnere og

kulturfolk og diskuterer et emne, som går
på tværs af de forskellige faggrænser. For-
målet er at skabe en intim og direkte dia-
log mellem de inviterede eksperter og pub-
likum.

Kærlighed og science fiction
- Dyrekloning er måske ikke det bedste
emne for en videnskabscafé, fordi man
meget nemt kommer til at diskutere for
eller imod, erkender den unge videnskabs-
historiker, der foretrækker at sætte fokus
på emner, som ikke lægger op til fastlåste
holdninger. 
- I København har de f.eks. haft emner

som kærlighed og science fiction, men dy-
rekloning trak jo mange folk til, og det er
også vigtigt, mener han. 
Denne aftens debat tyder på, at det be-

stemt ikke var “Maren i kæret” som var
mødt op, men derimod et meget “akade-
misk publikum” og naturligvis de gymnasi-
eelever, som var specielt inviteret til arran-
gementet. 
- Vores mål er at ramme en meget bred

målgruppe af danskere, men vi er klar
over, at den type arrangementer især til-
trækker de højtuddannede, som har over-
skud og lyst til at bruge en aften til at dis-
kutere et emne som f.eks. dyrekloning.
Derfor er vi også meget bevidste om nød-
vendigheden af at inddrage paneldeltagere
uden for det akademiske miljø, gerne folk
med holdninger til et aktuelt emne. I for-
bindelse med denne videnskabscafé kon-
taktede vi to gymnasieklasser fra Risskov
Amtsgymnasium og bad dem forberede sig
på emnet, og det fungerede godt, synes jeg.

Middag før debatten
Forskningsprofessor Henrik Callesen fra
Danmarks JordbrugsForskning var sam-
men med professor Svend Andersen fra
Det Teologiske Fakultet på Aarhus Univer-
sitet hidkaldt som panelets eksperter, og
han var meget begejstret for arrangmen-
tet. 
- Alene det, at vi rykker ud af auditorier-

ne og møder folk på et så uformelt sted
som en café, er i sig selv meget positivt, og
det giver en større grad af frihed til at for-
midle et ofte vanskeligt tilgængeligt sto-
fområde, siger Henrik Callesen, der også
roste oplægget til debatten.
Paneldeltagerne startede aftenen med en

fælles middag for at lære hinanden at ken-
de. Desuden havde hver deltager forberedt
en række spørgsmål til meddebatørerne.
- Vi kom til at optræde som en helhed

med det ene formål at gøre tilhørerne klo-
gere uden nødvendigvis at blive enige,
mener forskningsprofessoren.

Søger ildsjæle 
Kristian Hvidtfelt Nielsen og Elin Winther
har fået 50.000 fra Videnskabsministeriet
til at videreføre videnskabscaféen i Århus,

og de har flere ansøgninger ude om sponso-
rater og fondsmidler, men de mangler ild-
sjæle, som vil være med til at føre den gode
idé videre.
- Vi er meget interesseret i personer, som

af den ene eller anden grund har lyst til at
arbejde med videnskabscaféen i Århus. De
må meget gerne brænde for ét bestemt em-
ne, og kun have lyst til at arbejde med et
enkelt arrangement. Det kan også være
personer, der kan være med til at opbygge
og vedligeholde vores hjemmeside, som for-
håbentligt snart er på plads, siger Kristian
Hvidtfelt Nielsen, og ser helt træt ud ved
tanken, men er ellers ved godt mod oven
på den første succesoplevelse.
Kristian Hvidtfelt Nielsen regner med, at

den næste videnskabscafé løber af stablen i
begyndelsen af det nye år. ´Til den tid bli-
ver det i den noget mindre teatercafé Kata-
pult, som er bedre egnet til den type arran-
gementer. Så der bliver nok brug for ølkas-
serne igen.

Vil du være med til at arrangere viden-
skabs-caféer i Århus, så kontakt Kristian 
Hvidtfelt Nielsen på: ivhkhn@ivh.au.dk . 
Se også www.videnskabscafeen.dk

information

Ideen synes jo oplagt. Med en
aula, som kan gøre enhver ar-
bejdsplads grøn af misundelse,
råder universitet over et sam-
lingspunkt for ansatte, som her
på tværs af fakulteter og fag-
grænser kan mødes til kulturel-
le oplevelser.
Og den 19. november skete der

endelig noget. Lektor i musik,
C.C. Møller havde inviteret den
samlede universitetsbefolkning
til koncert og en lille oplevelse
at gå hjem på. Omkring 100 tog
mod opfordringen og nød i en lil-
le times tid tonerne, der flød fra
Steinway-flygelet.
- Et rigtig godt initiativ, mente

Karin Wiedemann, der slog ve-
jen omkring aulaen på vej hjem
fra sekretærjobbet på Anato-
misk Institut. Og lektorens bi-
drag til universitetets indre liv
fik også mange roser fra lektor
Christian Olsen, Fysiologisk In-
stitut, der gerne ser flere mu-
sikarrangementer i lokalet med
den flotte akustik. “Rigtig dej-
ligt at hjem på”, mente han.
Men, men, men. To måneder

med eksamen står for døren,

hvor aulaen skal tjene mere
nerveprirrende formål. Så først
til februar kan den igen danne
ramme om en arbejdsplads-
event, som C.C. Møller mener at
vide er det nudanske udtryk for

Arrangementerne fortsætter
foreløbig frem til sommeren og
vil finde stede om onsdagen kl.
16.15 i anden uge hver måned. 

slige begivenheder.
Til den tid og måneden efter vil

han igen være bag klaveret,
men tanken er sandelig, at også
andre skal have mulighed for at
fornøje kolleger og studerende.

Blå 
time 

i aulaen

Videnskabscafé 
– nu også i Århus
Den første videnskabscafe i Århus blev en succes. 
Forskningsministeriet har støttet projektet med 50.000 kr. 
Nu mangler der kun nogle ildsjæle, som kan give en hånd med.

Kristian Hvidtfeldt Nielsen efterlyser ildsjæle til den århusiansk videnskabscafé.

TORBEN NIELSEN
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25.000 kr. for et speciale
lyder som en drøm for de 
fleste universitetsstuderende. 
For Michael Brix Hesselager 
blev drømmen til virkelighed,
da han gik i samarbejde med
Århus Kommune.

AF LOUISE M. SPANNING

Det er ikke et helt almindeligt speci-
ale, Michael Brix Hesselager ar-
bejder med i dette efterår. Den over-
ordnede problemstilling har han
nemlig ikke selv formuleret. Til gen-
gæld er specialet penge værd.
25.000 kroner får den 25-årige stud.
scient.pol. for bl.a. at analysere virk-
ningen af de uddannelsesplaner for
folkeskolen, som Århus Kommune
satte i værk for et par år siden.
- Pengene er selvfølgelig rare at få,

men det primære er, at det er meget
nemmere og sjovere at skrive speci-
ale med nogen, der spiller med, for-
tæller Michael Brix Hesselager.
Hans analyse skal kommunens

skolevæsen bruge i evalueringen af
uddannelsesplanerne.
Til den bundne opgave har den

kommende kandidat bidraget med
ideer til, hvordan analysen kan ud-
bygges, teoretiseres og perspektive-
res.
- Jeg har en fornemmelse af at ha-

ve brugt fem år på at skrive opgaver,
som folk kun læser, fordi man beder
dem om det. Nu skal nogen for før-
ste gang læse min opgave, fordi de
interesserer sig for den. Om de så
bruger mit speciale, er en anden sag.
Men det er en dejlig fornemmelse at
komme i hvert fald lidt tættere på
noget, der faktisk kan bruges i vir-
keligheden.

Kommunale erfaringer
Aftalen med kommunen kom oprin-
deligt i stand gennem professor Jør-
gen Grønnegård Christensen, der er
vejleder på Michael Hesselagers
speciale. Kommunen henvendte sig
til ham med et problem, de ønskede
analyseret, hvorefter professoren
annoncerede opgaven på to af sine
kandidathold. 
På et efterfølgende møde med bl.a.

skoledirektør Jens Nygaard blev
problemformuleringen ridset op, og
forslaget om honorar for opgaven
kom på bordet.
- Jeg tror egentligt, at det var min

vejleder, der sagde, at det skulle jeg
da have! Og det gav de helt uden
sværdslag. Jeg tror, det er en slags
standardbetaling til studerende, for

det var min fornemmelse, at de hav-
de prøvet det før.
Den fornemmelse kan Jens Nyga-

ard bekræfte. Mens det for de fleste
studerende klinger helt nyt og frem-
med, at der kan være penge i opga-
veskrivning, er det bestemt ikke et
nyt fænomen hos Århus Kommunes
Skoleforvaltning, der har praktiseret
den slags samarbejde i 5-6 år.
- Vi har rigtig gode erfaringer med

at bruge studerende fra både Han-
delshøjskolen og statskundskab til
at løse opgaver, som der ellers ikke
var overskud eller kræfter til at kig-
ge på. Vi har også efterfølgende an-
sat nogle af dem, vi har haft kontakt
med, fordi vi kender dem og har set,
hvad de kan, fortæller Jens Ny-
gaard. 
Betalingen afhænger af opgavens

kompleksitet og varighed og fastsæt-
tes i fællesskab ved en drøftelse af
de individuelle opgaver, tilføjer han.

Problematiske penge
På informationsvidenskab samarbej-
der studerende ofte med institutio-
ner og private virksomheder f.eks i
forbindelse med organisationsanaly-
sen i et bachelorprojekt. Men Rikke
Skovgaard Andersen, formand for
studenterforeningen på information-
svidenskab, SAIS, kender ikke til
studerende, der har fået betaling for
deres analyser.
- Jeg synes også, det er lidt proble-

matisk, for med penge følger også
krav, og det kan godt ødelægge ana-
lysen. Der kan opstå konflikt mel-
lem, hvad virksomheden gerne vil
sige om sig selv, og hvad man gerne
vil skrive, pointerer hun og tilføjer,
at det vigtigste ved samarbejdspro-
jekter er de kontakter, de kan give.

En brugbar model
Michael Brix Hesselager er opmærk-
som på, at præmisserne for en “be-
stilt” analyse adskiller sig fra de vil-
kår, en traditionel akademisk opga-
ve stiller.
- Universitetet er nødt til at slække

en lille smule på de normale form-
krav, for at opgaven kan bruges beg-
ge steder. Men min vejleder lagde
meget vægt på, at opgaven ikke
måtte være bunden, og at den kunne
leve helt op til det akademiske ni-
veau, forklarer Michael Brix Hessel-
ager, der ser en fordel i den rent for-
midlingsmæssige øvelse, opgaven
stiller ham.
Han bakkes op af Jørgen Grønne-

gård Christensen.
- Betalingen er ikke det centrale,

men vi kan bruge modellen. Det er
en fin måde at knytte kontakt mel-
lem universitetet og - i dette tilfælde
- en offentlig institution på, og det er

en stor hjælp for den studerende.
Men der vil også være mange sam-
menhænge, hvor sådan et samar-
bejde er irrelevant for den studeren-
de. 
Men når alle er enige om, at ud-

veksling af oplysninger, netværket
og selve det tværgående samarbejde
er det vigtigste, hvornår er det så på
sin plads at kræve betaling for sit
arbejde? 
- Det er svært at sige og i høj grad

en fornemmelsessag, mener Jørgen
Grønnegård Christensen. I Michael
Brix’s tilfælde er emnet bundet, og
derfor er det meget rimeligt, at
kommunen betaler. Og summen er
ganske rimelig, synes jeg.

Potentiale for samarbejde
Michael mener ikke, han tager brø-
det ud af munden på de færdigud-
dannede scient.pol.er, som han
snart selv tilhører. 
- Opgaven ville aldrig blive løst,

hvis ikke en studerende blev sat på
sagen. Kommunen har hverken be-
manding til opgaven eller råd til at
hyre professionelle konsulenter, si-
ger han og peger på potentialet, der
kan ligge i analyse- eller udviklings-
orienterede opgaver, som kræver
mere fordybelse, men aldrig bliver
lavet. Samtidig sidder de studeren-

de på universitetet og laver nogle
rent teoretiske opgaver, fordi de ik-
ke har nogle "rigtige" problemstil-
linger. 
Der er med andre ord basis for en

række frugtbare samarbejder. På
både Københavns Universitet, Aal-
borg Universitet og Handelshøjsko-
len i Århus er samarbejdet sat i sy-
stem med links fra institutionernes
hjemmesider til en erhvervskon-
takt, hvor virksomheder kan lægge
projekter ud, som de studerende
kan byde ind på, og omvendt. I år
har Aarhus Universitet taget hul på
opgaven med at oprette en fælles
database på nettet. Også Kandidat-
foreningen på Institut for Stats-
kundskab har forsøgt sig.
- Det er en omfattende opgave.

Den kræver en database med en
ordentlig oversigt, som skal være
rigtig promoveret, så der er nogle
projekter i den - man skal helst nå
over en vis kritisk masse, forklarer
Michael Brix Hesselager.
- Min erfaring er, at kontakten

skabes gennem praktikophold eller
ved, at virksomheden eller den of-
fentlige institution selv tager kon-
takt, supplerer Jørgen Grønnegård
Christensen.

Louise M. Spanning er stud.mag.
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Specialer med
potentialer

Bedst på
Nettet
Igen en topplacering 
til Aarhus Universitet

AF ANDERS CORRELL

Aarhus Universitet er i år blevet
kåret som bedst på nettet blandt
universiteter og højere læreanstal-
ter. Fire ud af fem af de attraktive
netkroner blev det til i den store
test af offentlige hjemmesider
arrangeret af IT- og Telestyrelsen. I
2002 vandt Det Samfundsvidenska-
belige Fakultet samme kategori - så
det er jo ikke så ringe endda. 
Hjemmesiderne testes for bruger-
venlighed, nytteværdi og åbenhed. I
år har man lagt speciel vægt på til-
gængelighed for svagtseende. Der-
for kan man ikke umiddelbart sam-
menligne resultaterne for de for-
skellige år.
- Vi er meget tilfredse med resulta-

tet, ikke mindst fordi vi er i gang
med at forbedre vores hjemmeside
siger souschef Anders Frølund, In-
formationskontoret. Det viser, at de
tanker, som ligger til grund for vo-
res hjemmeside, er rigtige.
- Vi skal ikke lave websider, der er

flotte og smarte, vi skal ikke under-
holde, vi skal servicere og informere.
Der er mange, som betragter vores
hjemmeside som kedelig, men det
gør ikke noget. Det væsentlige er, at
den fungerer, og at man kan finde
tingene. Det er bl.a. det, vi scorer
mange point på, for det betyder, at
vi er meget tilgængelige, siger
Anders Frølund.

Gulerod frem for pisk
Det interessante er, at Aarhus Uni-
versitets hjemmeside i dag består af
en række mere eller mindre forskel-
lige hjemmesider, og at denne
mangfoldighed ikke har trukket ned
i bedømmelsen.
- Jeg er ikke i tvivl om, at havde

man vurderet sammenhængen og
ikke kun de overordnede sider, så
ville vi få en langt dårligere score i
Bedst på Nettet. Vi har en stor op-
gave med at skabe større sammen-
hæng, både hvad angår udseende og
funktionalitet, siger Anders Frø-
lund. 
Der arbejdes i øjeblikket på høj-

tryk med at overføre det nuværende
enhedsdesign til et såkaldt CMS-
system, hvor siderne er bygget op
efter faste skabeloner. Derfor var
det måske oplagt at bruge denne lej-
lighed til at indføre fælles hjemme-
sider for hele universitetet
- Enhedsdesignet bliver også et

krav i fremtiden. Vi oplever i øje-
blikket en stor interesse for disse si-
der. Men vi vil meget hellere “over-
tale” institutter og fakulteter med et
godt tilbud end at piske dem ind i
folden. Den fælles hjemmeside kan
blive en realitet allerede i slutnin-
gen af 2004, siger Anders Frølund. 

Se www.bedstpaanettet.dk  

I sit speciale på statskundskab skal 25-årige Michael Brix Hesselager bl.a.
analysere virkningen af uddannelsesplanerne i de århusianske folkeskoler.
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En ung, lyshåret og blåøjet kvinde,
som rejser rundt og interviewer
landsbykvinder, er af gode grunde
et særsyn i Afghanistan. 
Aarhus Universitets svar på den
norske journalist Åsne Seierstad
hedder Erna Andersen. 
I syv måneder rejste hun rundt 
i bjergrige afkroge for at under-
søge landsbyernes traditionelle
kvindelige lederskab.

AF LOTTE KOFOED ERICHSEN

Hun ligner en, der lige er blæst ind fra Af-
ghanistans bjerge. Kroppen putter sig i en
mørk afghanerpels og et halstørklæde af
pakistansk pashmina. I hendes sprog er
der toner af det engelske, som hun har talt
det meste af tiden de sidste syv måneder.
Når hun altså ikke talte de afghanske
sprog, dari og pashto, som hun efter eget
udsagn er “ok” til. 
Erna Andersen er lige kommet tilbage til

Århus efter syv intense måneder i Afgha-
nistan. Som etnografi- og socialantropologi-
studerende ved Aarhus Universitet har
hun en glødende interesse for kvinders for-
hold. I Afghanistan så hun en mulighed for
på én gang at studere de muslimske kvin-
ders traditionelle forhold og iagttage foran-
dringerne efter Taliban-regimets fald. Der-
for arrangerede hun et feltstudieophold
hos organisationen DACAAR (Danish
Committee for Aid to Afghan Refugees),
som har hovedsæde i Kabul. Dansk Flygt-
ningehjælp er en af de tre danske NGO’er,
der udgør komiteen, og det var gennem
dem, at Erna Andersen fik planlagt sit op-
hold med fokus på det traditionelle kvinde-
lige lederskab i Afghanistan. 

Alene i Kabul
Faren ved at være en vestlig, enlig kvinde i
Afghanistan skræmte hende ikke. 
- Man får altid at vide, at man som kvin-

de ikke skal gå rundt i Kabul alene. Det
gjorde jeg naturligvis heller ikke til at be-
gynde med. Men efterhånden som jeg lær-
te byen at kende og vidste, hvilke gader jeg
kunne gå på, så gjorde jeg det alligevel. Jeg
boede også midt i byen, så der var ikke
langt ned til den gade, hvor jeg kunne
handle, fortæller Erna.
Samtidig mærkede hun - ligesom alle an-

dre - den forværrede sikkerhed i landet. I
løbet af det syv måneder lange feltstudie

ugift, rejste alene og kom fra mændenes
verden ind i kvindernes verden. Men jeg
var jo selvfølgelig heller ikke en mand, for
jeg gik med tørklæde og kjole som en kvin-
de. 
En dag, da hun var alene med en gruppe

kvinder, begyndte de pludselig at spørge
om noget med “bryster” og “Danmark”. 
- Jeg troede, de mente amning, og svare-

de: “Ja, naturligvis ammer kvinder også i
Danmark.” Men jeg forstod ikke, hvad det
var for et spørgsmål. De var heller ikke rig-
tig tilfredse med svaret, så de blev ved med
at spørge, indtil jeg fattede, hvad det dreje-
de sig om. De spurgte, om jeg havde bry-
ster! næsten råber Erna ud i lokalet.
Kvinderne havde ikke kunnet se Ernas

former, fordi havde hun en sweater på in-
den under pludderbukserne og kjolen.  
- Først tænkte jeg: “Den her historie for-

tæller jeg aldrig til nogen!” Men sidenhen
kunne jeg se, at det var en god illustration
af deres syn på mig. I deres øjne var jeg en
mistænkelig størrelse, som de dog altid var
gæstfrie nok til at lade komme ind i deres
hus. Det var ikke sådan, at de ville holde
mig væk. De mødte mig bare med en sund
kritisk holdning til, hvem jeg var. 

Forarget
Som feltprojekt undersøgte Erna Ander-
sen, hvilke kvinder der deltager i DACA-
ARs undervisning i sundhed og hygiejne. I
det østlige Afghanistan har mange kvinder
ikke lov til at forlade deres hus. Derfor be-
der DACAAR mændene om at udvælge
nogle enkelte kvinder til aktivister, som
har lov til at blive undervist af DACAARs
folk. Bagefter skal disse kvinder så tage
rundt til resten af landsbyens kvinder for
at give deres viden videre. I det vestlige Af-
ghanistan derimod er reglerne mindre
strenge, så der samles landsbyens kvinder
i et enkelt hus, hvor de bliver undervist
samlet. 
- Jeg syntes, at det var interessant at un-

dersøge, hvilke kvinder der blev udvalgt til
aktivister i de østlige egne. Ret hurtigt
fandt jeg ud af, at det tit er ældre kvinder
og enker. I starten blev jeg forarget over, at
mændene kun tillod de gamle, grimme,
tandløse kvinder at tage ud og mødes med
andre. For hvad så med de andre? De unge
kvinder skal sgu da også have lov til at
komme ud. Sådan ser det jo ud med vores
øjne, ikke? siger hun oprørt.

Kvindeligt lederskab 
Som en “god” etnografistuderende lod Er-
na Andersen sig ikke styre af sine egne
kulturelle værdier, men undersøgte det
kvindelige lederskab i Afghanistan på dets
egne betingelser. På den måde kom hun til
at forstå tankegangen og værdierne bag
udvælgelsen af de ældre kvinder til aktivi-
ster.
Hendes undersøgelser viste, at de ældre -

af begge køn - har en stor magt i de af-
ghanske landsbysamfund. De er højt re-
spekterede og tages altid med på råd. Selv-
om mændene har det største ansvar, er det
tit kvinderne, som bruges som mæglere in-
den for hjemmets fire vægge, når der er et
problem i familien. 
- Det var spændende at opdage, hvordan

kvinderne alligevel har muligheder for at
få ny viden og tage ansvar for deres lokal-
samfund. Så derfor undersøgte jeg, hvilke
ansvarsområder de kvinder havde, og det
viste sig, at nogle af kvinderne faktisk også
havde et ansvar på landsbyniveau. De kan
f.eks. organisere bryllupper og begravelser,
som er højdepunkterne i landsbyens liv.
Dette traditionelle kvindelige lederskab
går DACAAR som organisation ind og be-
nytter sig af. 
I anerkendelse af Erna Andersens arbej-

de har DACAAR tilbudt hende en seksmå-
neders ansættelse, som begynder til febru-
ar. Ansættelsen kan forlænges. Så det er
uvist, hvor længe Erna endnu kommer til
at rejse rundt i Afghanistan.   

begyndte Taliban og fundamentalistiske
oppositionsgrupper at genvinde indflydelse
i nogle dele af landet, hvilket flere steder
betød en regulær jagt på både nationale og
internationale NGO-arbejdere. Derfor var
DACAAR nødt til at nedlægge sine projek-
ter i visse områder, og Erna måtte aflyse
flere ture ud i landet og kunne kun blive i
landsbyerne en uge ad gangen. Alligevel
endte hun med at tilbringe sammenlagt
tre måneder i afsidesliggende landsbyer
for at interviewe kvinderne.

Et intetkønsvæsen
Ude i de små landsbyer havde Erna An-
dersen turens sjoveste oplevelser. Fordi
hun skulle interviewe kvinderne i landsby-
erne, bevægede hun sig både i mændenes
og kvindernes verden. For alle andre er de
to verdener skarpt adskilte. Ved ankom-
sten til en landsby præsenterede Erna An-
dersens kollega, en mandlig ansat i  DA-
CAAR, hende for landsbyens mænd, der
igen præsenterede hende for kvinderne. 
- Fordi jeg kunne gå på tværs af de køns-

opdelte verdner, anså landsbyboerne mig
for et intetkønsvæsen. En kønsløs person.
Jeg var ikke en rigtig kvinde, når jeg var

Erna i Afghanistan

UNI I KABUL. Efter Taleban-styrets fald, fik piger også mulighed for at gå 
på universitetet. Drenge og piger  sidder i samme rum, men pigerne sidder dog 
altid på de forreste rækker, så der er stadig en vis form for adskillelse. 

FEMININE TØRKLÆDER.
Erna Andersen vænnede sig
hurtigt til at gå med tørklæ-
de. “Den måde, kvinderne
bruger deres tørklæder på i
Kabul, er det meget feminin
og Grace Kelly-agtig” siger
Erna, som købte tøj med sin
dari-lærerinde Diba.

KUN FOR PIGER. For flere år siden byggede FN denne pigeskole, 
men under Taliban blev skolen inddraget og brugt som koranskole. 
I dag er den på andet år igen pigeskole. 
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DOKTORGRADEN
Forsvar
TEO
Fredag d. 12. december 2003, kl. 13.00 forsvarer lektor 
Jeppe Sinding Jensen sin doktorafhandling “The Study 
of Religion in a New Key: Theoretical and Philosophical
Soundings in the Comparative and General Study of 
Religion” for den filosofiske doktorgrad.
Forsvaret, der foregår på engelsk, finder sted i Auditorium

1 på Det Teologiske Fakultet, Tåsingegade 3, 8000 Århus C. 
De officielle opponenter er: Professor Donald Wiebe, Trinity
College, Toronto og Professor Armin Geertz, Afdeling for
Religionsvidenskab, Aarhus Universitet. Opponenter ex
auditorio kan melde sig til dekanen før forsvaret eller ved
selve forsvarshandlingens begyndelse.
Afhandlingen kan rekvireres gennem Aarhus Universitets-

forlag eller hos boghandlerne. Pris kr. 398,-. Et engelsk resu-
mé kan fås ved henvendelse til Ekspeditionskontoret på Det
Teologiske Fakultet, tlf.: 8942 2239.

PH.D.-GRADEN
Forelæsninger
HUM
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden holder cand.
mag. Marianne Raakilde Jespersen en offentlig forelæsning
over emnet “Papirkroppe. Den litterære fremstilling af 
kroppen i værker af J. W. von Goethe, Théophile Gautier,
George du Maurier og Thomas Mann” fredag d. 12. decem-
ber 2003 kl. 13.00 i Nobelparken, bygn. 461, lok. 516.

SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin 
holder følgende personer offentligt forsvar: 

Cand. med.  Lene Kristensen den 28 november 2003, kl.
13.00 med titlen: “Atrial fibrillation in patients with sick
sinus syndrome. Clinical and electrocardiographic predictors
of atrial fibrillation after pacemaker implantation”. Forsva-
ret finder sted i Auditorium A, Skejby Sygehus. 

Cand. med. Marianne Rosendal den 16. december 2003, kl.
14.00 med titlen: “General practitioners and somatising
patients. Development and evaluation of a short-term trai-
ning programme in assessment and treatment of functional
disorders.” Forsvaret finder sted i Samfundsmedicinsk Audi-
torium, lokale 101, bygning 262, Bartholins Allé, Universi-
tetsparken.

Cand. med. Peter Vedsted den 18. december 2003, kl. 10.00
et offentligt forsvar med titlen: “Hyppige brugere i almen
praksis.” Forsvaret finder sted i lokale 101, bygning 262,
Bartholins Allé, Universitetsparken. 

Chungling Li, MD holder den 12. december 2003, kl. 12.30
et offentligt forsvar med titlen: “Dysregulation of renal aqu-
aporins and sodium transporters in rats with urinary tract
obstruction.” Forsvaret finder sted i Auditorium 2, Auditori-
ehuset, Bygning 250, Universitetsparken.

Weidong Wang, MD holder den 12. december 2003, kl.
15.00 et offentligt forsvar med titlen: “Altered expression of
renal aquaporins and major sodium transporters in rats
with hypercalcemia.” Forsvaret finder sted i Auditorium 2,
Auditoriehuset, Bygning 250, Universitetsparken.

Christiaan Fulton, B.Sc. holder den 25. november 2003, kl.
14.00 et offentligt forsvar med titlen: “Sodium dependen-
dent bicarbonate cotransport (NBC). Characterization in
rat kidney and testes and development of an electroneutral
NBC knockout mouse”. Forsvaret finder sted i Auditorium
6, Institut for medicinsk Biokemi.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i odontologi
holder cand. odont. Ingibjörg S. Benediktsdottir den 12.
december 2003, kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen:
“Digital panoramic radiography for assessment of mandi-
bular third molars”. Forsvaret finder sted i auditorium A,
Århus Tandlægeskole, Vennelyst Boulevard 9, bygning
610. 

SAM
Cand. jur. Susanne Kier forsvarer den 15. december 2003
kl. 14.30 sin ph.d.-afhandling med titlen: “Garanti- og 
kreditforsikring” ved et offentligt forsvar på Aarhus Uni-
versitet, Auditorium 455, bygning 340. Forsvaret indledes
med en forelæsning over emnet: "Debitorforsikring".
Susanne Kier er cand.jur. fra Aarhus Universitet fra 1998
og har gennemført ph.d.-studiet ved Juridisk Institut
under Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i psykologi
afholder cand.psych. Line Lerche Mørck en offentlig fore-
læsning over emnet “Ny empirisk funderet teoretisk for-
ståelse af unges læring og overskridelse af marginalise-
ring”. Handlingen vil foregå på dansk. Bedømmelsesudval-
get består af: Lektor Klaus N. Nielsen (formand for udval-
get), Psykologisk Institut, Aarhus Universitet, professor
Mariane Hedegaard, Institut for Psykologi, Københavns
Universitet, professor Pär Nygren, Faculty of Health and
Social Studies, Lillehammer University College. Fore-
læsningen er offentlig og finder sted fredag den 12. decem-
ber 2003 kl. 14.00 i Auditoriet, Psykologisk Institut, Asyl-
vej 4, 8240 Risskov.

TEO
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i teologi afhol-
der cand.theol. Jesper Hyldahl en offentlig forelæsning
over emnet “Det religiøse sprogs dynamik. Forholdet mel-
lem Guds transcendens og menneskets sprog i 2. til 3.
århundredes gnostiske og kristne tænkning” tirsdag den
16. december kl. 13.15  i Aud. 1, bygn. 441, Det Teologiske
Fakultet.

Tildelinger
SAM
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 6. 
oktober 2003 tildelt Ulla Bøwadt ph.d.-graden i psykologi
på grundlag af afhandlingen: “En undersøgelse og diskus-
sion af foreliggende empiri fra forskning i tilsyneladende
parapsykologiske fænomener samt diskussioner af udvalg-
te teoretiske forklaringer”.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 30.
oktober 2003 tildelt Morten Overgaard ph.d.-graden i 
psykologi på grundlag af afhandlingen: “Theoretical and
Empirical Studies of consciousness”.

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 31.
oktober 2003 tildelt Kristine Marie Jensen de López ph.d.-
graden i psykologi på grundlag af afhandlingen: “Baskets
and Body-Parts: A Cross-cultural and Cross-linguistic
investigation of Children´s Development of Spatical 
Cognition and Language.”

Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 3.
november 2003 tildelt Kristian Høyer Toft ph.d.-graden i
statskundskab på grundlag af afhandlingen: “International
Justice and Justificatory Models”.

FORSKNINGSSTØTTE
Helga og Peter Kornings Fond
Der indkaldes herved ansøgninger til Helga og Peter Korn-
ings Fond. Fonden kan søges af ansøgere fra Århusområdet
og støtter følgende formål:
a) Aktiv medvirken i lægevidenskabelige møder i udlandet
(abstract skal vedlægges)
b) Gennemførelse af lægevidenskabelige samarbejdsprojek-
ter i udlandet 
c) Faglig videreuddannelse i udlandet indenfor hjerte- og
karsygdomme og ortopædisk kirurgi
d) Afholdelse af lægevidenskabelige konferencer eller sym-
posier i Danmark, men ikke i udlandet
e) Lægevidenskabelig forskning, fortrinsvis vedrørende
bevægeapparatet, cancer og hjertekredsløbs-sygdomme
Der gives ikke støtte til egen løn, løn til medarbejdere,

trykning af publikationer samt møder eller rejser, som er
afsluttede inden bevillingsdatoen den 4. februar 2004. 
Ingen bevillinger fra fonden kan overstige kr. 100.000,-.
Til uddeling 4. februar 2004 er afsat i alt kr. 700.000,-.

Ansøgning skal skrives på skema, som kan rekvireres per
brev eller fax fra Advokat Peter Gabrielsen, Frederiksgade
78A, 8000 Århus C., fax No 86 19 21 82. 
Ansøgninger i 3 eksemplarer skal være fremsendt til sam-

me adresse senest fredag den 2. januar 2004.

Danmarks Grundforskningsfond
Danmarks Grundforskningsfond inviterer alle områder af
dansk forskning til, i åben konkurrence, at indsende inter-
essetilkendegivelser om støtte til enestående grundforsk-
ning. 
Danmarks Grundforskningsfond ønsker at satse på forsk-

ning, der bryder nye veje. Fonden er særligt interesseret i
ansøgninger fra yngre forskere. 
Ansøgningsrunden foregår i to trin. Dette opslag dækker

alene prækvalifikationen. Fondens bestyrelse udvælger et
antal af de indkomne interessetilkendegivelser. Forskerne
bag disse inviteres herefter til at udforme detaljerede
ansøgninger. Disse ansøgninger bedømmes af internationa-
le eksperter, hvorefter bestyrelsen foretager sin endelige
udvælgelse. 
De forskningscentre, der etableres med udgangspunkt i

ansøgningsrunden, forventes at kunne starte i foråret
2005. Yderligere oplysninger på: www.dg.dk
Frist: 2. februar 2004.

European Young Investigator (Euryi) Awards 
- indkaldelse af ansøgninger
The European Heads of Research Councils (EUROHOR-
Cs), som er et samarbejdsorgan for europæiske forsknings-
råd og lignende forskningsfinansierende organer, er blevet
enige om at gennemføre et fælles program for yngre forske-
re: European Young Investigator Awards (EURYI). Pro-
grammet er åbent for forskere fra hele verden med henblik
på forskning inden for de deltagende organisationers støt-
te-områder. Detaljer om de deltagende organisationer, som
er fordelt på 15 europæiske lande, kan findes på
www.esf.org/euryi.
Formålet med EURYI-stipendierne er at gøre det muligt

for og tilskynde fremragende unge forskere fra hele verden
til at arbejde i et europæisk miljø til gavn for udvikling af
europæisk af videnskab og opbygning af den næste genera-
tion af førende europæiske forskere.
EURYI-kandidater, som ønsker at arbejde i en forsknings-

miljø i Danmark, skal indgive deres ansøgning til de stats-
lige forskningsråd med brug af de skemaer, som findes på
Forskningsstyrelsens hjemmeside. Der kan søges inden for
alle fagområder. Rådene vil foretage en første udvælgelse
og indstille ni kandidater til den endelige udvælgelse på
europæisk plan af ca. 27 stipendiater ud af i alt 141 indstil-
lede kandidater. Yderligere oplysninger:
www.forsk.dk/opslag Ansøgningsfrist: 15. december 2003.

Meddelelser
REDIGERET AF JOURNALKONTORET, DEN CENTRALE ADMINISTRATION, 
NORDRE RINGGADE 1, 8000 ÅRHUS C. TLF. 8942 1150
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/

fra Aarhus Universitet

information
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Petrus Andersens Fond
Af ovennævnte legat er et antal legatportioner til uddeling
i efteråret 2003.
Legatet uddeles til lægevidenskabelige studerende. De

studerende skal for at komme i betragtning være velbega-
vede, flittige og have opnået gode karakterer.
Legatet er fra 2003 underlagt "Københavns Universitets

Legater", hvoraf en selvstændig legatportion tildeles stude-
rende ved Aarhus Universitet.
Ansøgningsskema kan printes fra www.au.dk/su eller fås

på SU-kontoret, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C
(Bygn. 445). Skemaet skal - vedlagt seneste skatteopgørel-
se - afleveres samme sted senest mandag d. 1. december
2003 kl. 14.00. Kun modtagere af legatet får svar.

Forstander Dr. med. A.C. Grønbechs Legat
Af ovennævnte legat er et antal legatportioner til uddeling
i efteråret 2003.
Legatet uddeles til værdige og trængende medicinske stu-

derende ved Aarhus Universitet.
Legatet er fra 2003 underlagt "Københavns Universitets

Legater", hvoraf en selvstændig legatportion tildeles stude-
rende ved Aarhus Universitet.
Ansøgningsskema kan printes fra www.au.dk/su eller fås

på SU-kontoret, Fredrik Nielsens Vej 5, 8000 Århus C
(Bygn. 445). Skemaet skal - vedlagt seneste skatteopgørel-
se - afleveres samme sted senest mandag d. 1. december
2003 kl. 14.00. Kun modtagere af legatet får svar.

Hjørring Gymnasiums Fonde
Den årlige uddeling af renteindtægterne fra Hjørring Gym-
nasiums Fonde finder sted i december måned.
Fondene har til formål at understøtte ubemidlede, dygtige

studenter/kursister fra Hjørring Gymnasium og HF-kur-
sus under deres længerevarende videregående uddannel-
ser (til kandidatgrad).
Ansøgningsskema finder du på din uddannelsesinstituti-

on eller skemaet kan rekvireres ved skriftlig henvendelse
til: Hjørring Gymnasium og HF-kursus, Skolevangen 23,
9800 Hjørring eller på www.hj-gym.dk 
Ansøgningen med nødvendige bilag sendes inden den 1.

december.

Carlsbergfondets engelske stipendier 
ved Cambridge University
Carlsbergfondet indkalder herved ansøgninger pr. 15.
december 2003 til følgende stipendier:

Carlsberg-Clare Hall Visiting Fellowship.
1 stipendium på 19.000 GBP til yngre dansk forsker, som
har opnået ph.d.graden,til 1 års ophold ved kollegiet Clare
Hall, Cambridge, med henblik på arbejde inden for alle
videnskabsgrene, dog fortrinsvis inden for humaniora og
samfundsvidenskaberne.

Carlsberg Visiting Research Fellowship 
ved Lucy Cavendish.
1 stipendium på 19.000 GBP til yngre kvindelig, dansk for-
sker, som har opnået ph.d.graden, til 1 års ophold ved Lucy
Cavendish College, Cambridge, med henblik på studier
inden for alle videnskabsgrene.

Carlsberg Fellowship ved Churchill College.
2 stipendier for danske seniorforskere, der kan opnå orlov
med løn, til studieophold på Churchill College, Cambridge,
i et til tre semestre. Stipendierne, der er åbne for alle
videnskabsgrene, påbegyndes enten Michaelmas Term
(efterår) 2004, Lent Term (fra januar) eller Easter Term
(fra Påske) 2005. Stipendierne er hver på 4.200 GBP for
første semester og 2.600 GBP for hvert følgende semester.

Carlsberg Studentship ved Churchill College.
Et tre-årigt stipendium for en dansk forsker, der har
opnået sin bachelor- eller kandidatgraden, til postgraduate
studier ved University of Cambridge med henblik på er-
hvervelse af en doktorgrad (ph.d.) eller andre postgraduate
kvalifikationer. Stipendiet er åbent for alle videnskabs-
grene. Stipendiaten optages på  universitetskollegiet 
Churchill College. Stipendiet er på 15.000 GBP årligt.

Carlsbergfondets ansøgningsskema skal anvendes. Ske-
maet kan hentes på www.carlsbergfondet.dk  Ansøgning
kan ikke indsendes i elektronisk form. Ansøgning indsen-
des på engelsk i 6 eksemplarer til:
Carlsbergfondet, H.C.Andersens Boulevard 35, 1553
København V. Tlf.: 3343 5363 Fax.: 3343 5364.

information

Center for Erhvervshistorie/Aarhus Universitet
Der opslås et ph.d.-stipendium med følgende projekt En
komparativ analyse af samspillet mellem Aarhus Universitet
og Århus by 1928-2003 ved Center for Erhvervshistorie til
besættelse pr. 1. februar 2004 eller snarest derefter for en
periode på indtil tre år. Opslaget kan ses i sin helhed på
http://www.hum.au.dk/fak/phd/opslag/sam-fin/home.htm.
Ansøgningsfrist: onsdag den 17. december 2003 kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-218/1-12.

P. Carl Petersens Fond - Økonomisk støtte 
til lægevidenskabelig forskning.
Fondet yder økonomisk støtte til fremme af videnskabelige
studier, undersøgelser og arbejder inden for alle grene af
lægevidenskaben - navnlig sådanne, der kan forventes at
blive til gavn for syge eller tjene til forebyggelse af sygdom.
Fondsbestyrelsen forventer, at der for uddelingsåret
2004/2005 af de til rådighed varende midler kan uddeles:
1: 1-2 kandidatstipendier
2: Et mindre antal scholarstipendier
3: Endvidere kan nogle få introduktionsstipendier på op til 6
måneder gives til fritagelse for rutinemæssige forpligtelser i
forbindelse med planlægning og udfø-relse af klinisk forsk-
ning.

Vedrørende kandidatstipendier og introduktionsstipendier:
Ansøgere skal have bestået kandidateksamen, fortrinsvis
efter en lægevidenskabelig uddannelse. Tildeling skal for-
trinsvis ske inden for de første 3 år efter, at ansøgeren har
bestået eksamen. Stipendier kan ikke tildeles universitets-
adjunkter eller lektorer.
Kandidatstipendier bevilges for 1 år og kan - efter fornyet

ansøgning - forlænges i yderligere 1 år.
Ud over stipendiebeløbet gives der til kandidat-/og intro-

duktionsstipendiater DKK 25.000 årligt til forskningsom-
kostninger.

Vedrørende scholarstipendier:
Stipendierne er bestemt for lægestuderende, der under vej-
ledning og på fuld tid ønsker at arbejde med en videnskabe-
lig opgave. Stipendier søges af vejleder og studerende til et
konkret projekt. For studerende, der frameldes studiet og

ikke modtager SU, er stipendiebeløbene p.t. på DKK
10.000,00 per måned og tildeles normalt for 1 år. I særlige
tilfælde kan stipendium tildeles for en kortere periode, dog
mindst for 6 måneder.
For hele perioden kan tillige efter ansøgning ydes indtil

DKK 15.000 til forskningsomkostninger, der ikke dækkes på
anden måde. For kortere perioder end 12 måneder reduceres
beløbet forholdsmæssigt.

Andre legater:
For god ordens skyld skal bemærkes, at der ikke kan forven-
tes uddelt midler til andre end de ovenfor nævnte 3 formål.
Rekvirering af ansøgningsmateriale og indsendelse af an-

søgninger: ansøgere der ønsker at rekvirere ansøgningsske-
ma og vejledning mv. skal - med angivelse af hvilken katego-
ri, der agtes søgt fremsende adresseret og frankeret svarku-
vert til: P. Carl Petersens Fond, Sekretariatet, Vesterbrogade
10, 2., 1620 København V.
Svarkuverten skal være til ufoldet A4-format og være fran-

keret til gældende posttakst: (minimumtakst indtil 100 g, p.t.
DKK 6,50, dog for 6 til 8 sæt ansøgningsmateriale takst ind-
til 250 g, p.t. kr.12,00).
Ansøgninger skal - for at komme i betragtning - være fonds-

sekretariatet i hænde senest mandag den 30. januar 2004
med morgenposten, eller være afleveret på fondets sekretari-
at samme dag senest kl. 12.00.

Det Danske Institut i Damaskus - Rejsestipendier
Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution,
som har til formål at fremme forskning, undervisning og kul-
turformidling inden for de arabiske og islamiske landes kul-
tur, kunst og videnskab, såvel klassisk som moderne. For
yderligere information kan henvises til Instituttets hjemme-
side www.damaskus.dk
For året 2004 opslås et antal rejsestipendier på 20. – 30.000

kr. inden for mellemøstlig arkæologi og historie, samt isla-
misk kunst og arkitektur. Stipendierne kan søges af forskere,
ph.d.studerende og specialestuderende.
Desuden opslås et antal rejsestipendier for kunstnere, der

har projekter i relation til den islamiske verden. 
I tillæg hertil vil et mindre antal rejsestipendier til projek-

ter, der vedrører moderne mellemøstlige forhold, kunne
uddeles til specialestuderende.
Ansøgningerne vedlægges projektbeskrivelse og CV, samt

budget. Studerende bedes ligeledes vedlægge en vejlederud-
talelse. Der kræves ikke særskilt ansøgningsskema.
Yderligere oplysninger om Instituttet kan indhentes hos

Instituttets direktør, dr.phil. Jørgen Bæk Simonsen, tlf.
00963 11 223 8038 eller på email:  did@scs-net.org
Ansøgningen stiles til Bestyrelsen og sendes til dens for-

mand, professor Kirsten Hastrup, Institut for Antropologi,
Københavns Universitet, Frederiksholms Kanal 4, 1220
København K.  Den skal være formanden i hænde senest
mandag d. 8. december 2003, kl. 12.00. 

LEGATER/STIPENDIER
Kulturaftalestipendier 2004-2005 
(længerevarende ophold).
En lang række lande forventes iht. kulturaftalerne at tilbyde
statsstipendier til danske studerende og forskere i det akade-
miske år 2004-2005. Oplysninger om de enkelte lande findes
på CIRIUS hjemmeside: www.ciriu-sonline.dk
Ansøgningsskemaer med vejledningsark samt generelle

ansøgningsbetingelser fås hos Internationalt Sekretariat
eller på CIRIUS hjemmeside.
Ansøgningsfristen for studerende er 5. januar 2004 kl. 12.00

på Internationalt Sekretariat. HUSK at indlevere ansøgnin-
gerne samt alle bilag i 2 eksemplarer!!
Ansøgningsfristen for Israel, Japan-Tokai University og
Tyskland er udløbet (10. november 2003).

Forskere:
Ansøgninger hentes hos CIRIUS og sendes ligeledes direkte
til CIRIUS og skal være kontoret i hænde senest 9. februar
2004.  Adresse: CIRIUS, Fiolstræde 44, 1171 København K,
tlf. 3395 7000.

Garvermester C.W. Gerickes Legat
Af ovennævnte legat er et antal legatportioner til uddeling i
foråret 2004.
Legatet uddeles til studerende ved SU-berettigende uddan-

nelser, herunder Aarhus Universitet. Ansøgningsskema kan
rekvireres på nedenstående adresse, hvortil legatansøgnin-
gen også stiles. Ansøgningsadressen er; 
Advokat Terkel Lund-Nielsen, Amaliegade 22, 1. sal, 1256

København K. 
Ansøgningsfristen er den 30. november 2003.
Kun modtagere af legatet får svar. Uddelingen forventes at

finde sted i marts 2004.

BIODIVERSITETSLEGATET
WWF Verdensnaturfonden/Novo Nordisk

Projekt- og Rejselegat

Baggrund og formål:
Legatet er oprettet for at imødekomme ansøgninger om økonomisk støtte til
danske og internationale projekter vedrørende biologisk diversitet.

Det tildeles årligt 8-10 projekter, i portioner af ca. 25.000 kr.
Større beløb vil kun undtagelsesvis kunne imødekommes.
Projekterne skal falde inden for hovedområdet biologisk diversitet.
Ved udvælgelsen lægges der vægt på, at projektet:
• skal være relevant for naturbevarelse
• skal være på videnskabeligt grundlag
• gerne har et internationalt sigte
• kun undtagelsesvis indeholder lønandele

Det skal endvidere bemærkes, at 
• projekter med hovedvægt på monitering støttes ikke
• bogudgivelser o.lign. støttes ikke

Ansøgningsfrist:
Legatet uddeles kun én gang om året, hvor samtlige indkomne ansøgninger
vurderes samlet med henblik på uddeling.
Forventet endelig behandling i Videnskabeligt udvalg medio februar, hvoref-
ter alle ansøgerne vil modtage besked.
Ansøgningsfristen er 15. januar 2004 og ansøgning indsendes på et særligt
udarbejdet skema, som findes på vores hjemmeside www.wwf.dk og i almin-
delig papirudgave.

WWF Verdensnaturfonden
Ryesgade 3 F
2200  København N.
Tlf. 35 36 36 35
Fax: 35 24 78 68 
Email: a.strube@wwf.dk

Nærmere oplysninger om legatet kan desuden fås ved at kontakte Tommy
Dybbro,WWF.
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KURSER
Forskerkurser - Sundhedsvidenskab
Generelt for kurserne: Forskeruddannelsen ved Det Sund-
hedsvidenskabelige Fakultet i Århus tilbyder kurser med føl-
gende forudsætning for deltagelse: Kandidateksamen (læge,
tandlæge, sygeplejerske m.v.) og/eller forskeruddannelsesfor-
løb (ph.d.-studerende, forskningsårsstu-derende).
Kursusafgift: Kursusdeltagelse er vederlagsfri for ph.d.-stu-
derende og forskningsårsstuderende samt lektorer og profes-
sorer ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i
Århus med dokumenteret kursusbehov som følge af vejleder-
funktion for ph.d.-studerende. Ph.d.-studerende fra de øvrige
institutioner kan deltage vederlagsfrit, såfremt de har tils-
agn fra egen institution. Dispensation kan i ganske særlige
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 fax-
nr. 8942 4166. Skemaet kan også udprintes fra
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.

Engelsk medicinsk sprogbrug II - j.nr. 103/05
Formål: At give deltagerne professionelle sprogværktøjer, der
sætter dem i stand til at producere, rette og redigere artikler
og andre sundhedsvidenskabelige tekstgenrer, så de frems-
tår på professionelt engelsk.
Antal deltagere: Max. 20 deltagere.
Tidspunkt: Mandage den 5., 12., 19. og 26. januar 2004 kl.
8.30 – 12.30.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.200 kr.
Ansøgningsfrist: mandag 24. november 2003 kl. 12.00.

Dyreforsøgskundskab - j.nr. 100/05
Formål: At give deltagerne et basalt kendskab til anvendelse
af forsøgsdyr i eksperimentel medicin og kirurgi. Kurset er
sammen med et supplerende kursus nødvendigt for at få for-
søgstilladelse fra Justitsministeriets Dyreforsøgstilsyn. Kur-
set er nødvendigt, såfremt man selvstændigt ønsker at
udføre dyreforsøg under en anden persons tilladelse.
Antal deltagere: Max. 32 deltagere.
Tidspunkt: Mandag den 19. til fredag den 23. januar 2004 kl.
8.15 – 16.00.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet, og
Århus Universitetshospital, Institut for Eksperimentel 
Klinisk Forskning, Skejby Sygehus.
Kursusafgift: 9.000 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 8. december 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Engelsk medicinsk sprogbrug I 
- Grundkursus, j.nr. 46/27
Formål: At give deltagerne et udvidet kendskab til engelsk i
forbindelse med udfærdigelse af videnskabelige artikler, bre-
ve, anmeldelser m.v. og desuden hjælp til mundtligt at
udtrykke sig i forbindelse med afholdelse af foredrag.
Antal deltagere: Max. 18 deltagere.
Tidspunkt: Torsdage, 5., 12., 19. og 26 februar samt 4. marts
2004 kl. 12.30 – 16.30.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.400 kr.
Ansøgningsfrist: man den 8. december 20032003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Litteratursøgning - j.nr. 88/15
Formål: At sætte deltagerne i stand til at udføre kvalificere-
de søgninger i Medline. Få kendskab til andre medicinske
informationsressourcer og vurdere, hvilke der i den enkelte
situation ville være de bedst egnede. Lære at bruge de almin-
deligste funktioner i Reference Manager.
Antal deltagere: Max. 24 deltagere.
Tidspunkt: 9. og 10. februar 2004 kl. 8.30 – 15.30.
Sted: Victor Albeck Bygningens IT-lab., Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 2.200 kr. 
Ansøgningsfrist: mandag den 15. december 2003 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Introduktionskursus i Sundhedsvidenskabelig 
Forskning - j.nr. 87/13
Formål: At bibringe deltagerne kendskab til det praktiske
grundlag for at udføre forskning.
Antal deltagere: Max. 24 deltagere.
Tidspunkt: 5. og 6. februar 2004.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 2.200 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 15. december 2003  kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman

Det IKT-pædagogiske værksted
Det IKT-pædagogiske Værksted, Aarhus Universitet
arrangerer i december følgende workshop, der afholdes i
Victor Albeck-bygningen, Aarhus Universitet.
Yderligere oplysninger findes på www.iktlab.au.dk
Erfaringsudveksling om Claroline
Formål: Denne workshop henvender sig til undervisere ved
Aarhus Universitet, der allerede anvender e-læringsplat-
formen Claroline i forbindelse med et eller flere kursusfor-
løb, og undervisere, som overvejer at benytte Claroline i
undervisningen. Workshoppen vil danne ramme for udvek-
sling af erfaringer med Claroline samt give inspiration og
idéer til, hvordan e-læring kan anvendes i et undervis-
ningsforløb. Tre undervisere fra Teologi, Samfundsviden-
skab og Humaniora vil fortælle om deres erfaringer med
Claroline, og der vil være mulighed for at diskutere tekni-
ske, faglige og pædagogiske problemstillinger i forhold til e-
læringsplatformen.
Tidspunkt: 2. december 2003 kl. 12.30-15.30. Gratis
Tilmelding på www.iktlab.au.dk senest 27. november 2003.

Skriveværksted F04: 
Skriftlig formidling og akademiske genrer
• Hvilke kriterier der ligger til grund for bedømmelse af
dine universitetsopgaver?
• Hvordan argumenterer man?
• Hvilke regler er der for formalia i opgaver? 
• Hvordan formidler man sin faglige viden i artikelform?
• Har du redskaber til at håndtere skriveblokeringer?
Har du ikke klare svar parat på alle disse spørgsmål, er

dette et forløb for dig – om du læser på 1. år eller er ved at
skrive speciale.
På forløbet vil vi arbejde med akademisk skrivning og

undersøge, hvad der karakteriserer de akademiske genrer.
Vi vil også arbejde med formidling af fagligt stof, fx til tids-
skrifter og aviser: hvordan en artikel målrettes, skrives og
sælges til publikation.
Forløbet vil veksle mellem værkstedsaktiviteter (øvelser

og feedback-grupper), diskussion og holdundervisning. 
Max 20 deltager pr. hold. Pladserne fordeles efter først til

mølle princippet.
Undervisningstidspunkter: 
Hold A: mandage kl. 9 -12
Hold B: onsdage kl. 12 -15
Der vil være enkelte fællesarrangementer, som vil blive

afholdt skiftevis på ovenstående tidspunkter.
Undervisningen starter i uge 6 og slutter i uge 20.
Tilmeldingsskema kan hentes på www.hum.au.dk/fak/

studier/skrivevaerksted.htm og skal sendes til Det Huma-
nistiske Fakultet, Bygn. 453, 5., Nobelparken, Jens Chr.
Skous Vej 3, 8000 Århus C. 
Tilmeldingsfristen er 22. december 2003.

Center for Entrepreneurship
Center for Entrepreneurship, Finlandsgade 25, 8200
Århus N, afholder følgende seminarer, hvor deltagelse er
gratis. Tilmelding på www.cfe-aarhus.dk 

26/11: BASIC 
- Inspiration og viden om entrepreneurship
Seminar hvor der bliver gjort op med fordommene om
iværksætteriets forbandelser, og hvor du bliver motiveret
til at tænke progressivt med din viden.
Kl. 14.00 -16.00 Tilmelding senest 21/11

2/12: 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. Tilmelding senest 27/12

8/12: Direktør på 5 minutter. 
Overtagelse af eksisterende virksomheder
Man kan blive virksomhedsejer på mange forskellige må-
der. Én af dem er at overtage en eksisterende virksomhed.
I løbet af de næste år står mange små og mellemstore dan-
ske virksomheder overfor et såkaldt generationsskifte - at
skulle sælge til en ny ejer. Denne dag sætter vi fokus på
nogle af de mest centrale spørgsmål der melder sig i for-
hold til ledelse, jura og økonomi, når man overvejer at tage
den mest direkte vej til direktørstolen.
14.00-18.00. Tilmelding senest 3/12.

9/12: 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 red-
skaberne og udpeger faldgruberne.
Kl. 14.00-16.00. Tilmelding senest 5/12.

10/12: Akademiker i direktørstolen. 
Mød Allan Vestergaard, der startede firma med succes
Allan Vestergaard har taget den utraditionelle vej for en
akademiker fra ph.d. graden til direktørstolen. Allan
Vestergaard fortæller om emner, der illustrerer hans egen
karriere som iværksætter. På seminaret vil vi komme
omkring begreber som f.eks. entrepreneurship, venture
kapitalister, virksomhedsledelse med stærk islæt af intra-
preneurship i en branche i rivende udvikling. 
Kl. 14.00-16.00. Tilmelding senest 5/12

15 -16/12: Seminar om Entrepreneurship og læring
Center for Entrepreneurship inviterer alle undervisere
med interesse for innovation, iværksætteri, entrepreneurs-
hip og selvstændighedskultur til dette to-dages seminar
om at undervise i entrepreneurship. Med oplæg og work-
shops styret af internationale kompetencer indenfor feltet
er der lagt op til at de deltagende udover inspirationen, vil
få nogle håndgribelige værktøjer med sig hjem i forhold til
læring, pædagogik og metode. Det er muligt at deltage i
arrangementerne enkeltvis. Deltagelse er gratis. Tilmel-
ding senest 8/12
Program
Mandag d. 15/12 
Kl. 10.00 -12.00: Hvordan kan uddannelsesinstitutionerne
medvirke til at skabe entrpreneurship? Oplæg ved Poul
Dreisler og Helle Meibom, PILE-gruppen, HHÅ.
Kl. 13.00 -17.00: Enterprise in the Curriculum. Methods to
train entrepreneurial competencies in Higher Education.
Workshop ved Christoph Diensberg, Rostock Universitet,
Tyskland.
Tirsdag d. 16/12 
Kl. 10.00 -12.00: Strategic and Tactical Issues in Designing
an Academic Entrepreneurship. Oplæg ved professor
Magnus Klofsten, Linköping Universitet.
Kl. 13.00 -17.00: Working with the Entrepreneurs: The
Business Platform Method to Assess Critical Success Fact-
ors in Early-Stage Company Development. Workshop for
videnbaserede iværksættere ved professor Magnus Klof-
sten, Linköping Universitet.

PRISOPGAVER
The European University Association (EUA)
announces a prize of 10.000 Euro for the best essay on: The
interpretation of the Magna Charta Universitatum and its
principles. Deadline: 31 may 2004. Yderligere oplysninger
fås ved henvendelse til journalkontoret

KONGRESSER, MØDER
Beauty of Nature - Beauty of Science
Symposium to celebrate the 75th Anniversary of the 
University of Aarhus, 27. November 2003, 9.00-17.15
The Lecture Theatre Building, Wilhelm Meyers Allé
Program:
9.00 Welcome by Helge Kragh
9.15 James W. McAllister: What Beauty in Science Is and
How It Evolves
10.15 David M. Knight: Romantic Chemistry
11.15 Peter J. Bowler: Beauty in the Living World - Natural
Theology, Romanticism and the Challenge of Darwinism
14.15 Vassiliki Betty Smocovitis: Grandeur in this View of
Life – The Aesthetic and Passion of Evolution
15.15 Arthur I. Miller: Einstein, Picasso - Art, Science and
Aesthetics
16.15 Simon Singh: Beauty in Mathematics - The Emotion
of Fermat's Last Theorem
Gratis adgangskort udleveres på dagen i Auditoriehuset

så længe lager haves.

Fundraising - ph.d.-studiet  
Seminar om finansieringsmuligheder under og efter ph.d.-
studiet, torsdag d. 4. december 2003, 11.00-16.00, Richard
Mortensenstuen, Studenternes Hus, Ndr. Ringgade.
Program:
11.00 Velkomst ved leder af Dansk Arkæologisk Forsker-
skole Lise Hannestad
11.10 Museumsinspektør Søren H. Andersen, Statens
Humanistiske Forskningsråd
11.50 Professor Torkild Andersen, Carlsbergfondet
12.30 Frokost
13.15  Head of Humanities Unit, Elisabeth Vestergaard,
European Science Foundation
14.00 Professor Niels Hannestad, Elisabeth Munksgaard
Fonden
14.30 Kaffepause

information



MANDAG DEN 24. NOVEMBER 200318 & debat
ØVRIGE OPSLAG

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

HUM
Ved Institut for Klassisk Arkæologi, Antik Museet er en
stilling som lektor ledig til besættelse pr. 1. maj 2004.
Ansøgningsfrist: 26. november 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-51.

Ved Institut for Filosofi er en stilling som adjunkt med
særlige opgaver ledig til besættelse pr. 1. februar 2004 
eller snarest derefter. Ansøgningsfrist: 1. december 2003,
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-52.

Ved Institut for Historie og Områdestudier er en stilling
som undervisningsadjunkt (20 t/uge) ledig til besættelse 
pr. 1. februar 2004 eller snarest derefter. Ansøgningsfrist:
15. december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-212/1-53.  

Ved Institut for Historie og Områdestudier, Østasiatisk
afdeling er en stilling som ekstern lektor ledig til besættel-
se for forårssemesteret 2004. Ansøgningsfrist: 4. december
2003, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-106.

Institut for Informations- og medievidenskab
Ved Institut for Informations- og Medievidenskab, studie-
nævnet for Informationsvidenskab, er to 3-årige eksterne
lektorater ledige til besættelse pr. 1. februar 2003 (se i
øvrigt www.imv.au.dk).
Fagområder
Stilling 1: Ledelse af IT-projekter
Stilling 2: Forandringsprocesser i organisationer
Stillingsindhold

For begge stillinger
Der ønsker en person som har både teoretiske kvalifikatio-
ner og praktiske erfaringer inden for stillingens overskrift.
Endvidere ønskes en person, som kan perspektivere det
teoretiske udgangspunkt, som undervisningen tager
udgangspunkt i og som kan konfrontere de studerende
med eksempler fra praksis i forhold til kurset emne.
Der ligges vægt på at ansøgere har undervisningserfa-

ring.
For stilling 2 gælder yderligere:Vi vil prioritere ansøgere,
der arbejder ud fra en systemteoretisk tilgang og hvor
undervisningen kobler til en konkret organisatorisk foran-
dring eller intervention.
Yderligere oplysninger: Studieleder Arne Kjær, 
tlf. 8942 9240, e-mail: akjaer@imv.au.dk
Kvalifikationskrav: En relevant ph.d. grad alternativt en
relevant kandidatgrad samt praktisk erfaring inden for
stillingsopslagets område.
Formalia: Ansøgere skal vedlægge
– kopi af eksamensbevis
– dokumentation for evt. videnskabelige kvalifikationer
(dog maks, 3 publikationer)
– dokumentation for pædagogiske erfaringer og refleksio-
ner (f.eks. portfolio el. lign.)
– forslag til undervisningsforløb, samt pædagogiske overve-
jelser i forhold til dette
Alle interesserede opfordres til at søge uanset alder, race,

religion eller etnisk tilhørsforhold. Ansættelsen sker i hen-
hold til overenskomst mellem Finansministeriet og AC.
Ansøgning samt bilagsoversigt stiles til Aarhus Universi-

tet og indsendes i 3 eksemplarer til Journalkontoret, Aar-
hus Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, så den
er i Journalkontoret i hænde senest tirsdag d. 9. december
2003, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-108.

SUN

Ved Neuroradiologisk afdeling er et klinisk honorarlønnet
professorat ledigt til besættelse snarest. Ansøgningsfrist
15. december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-17.

Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er et 5-årigt
eksternt finansieret klinisk professorat i lipidforskning
ledigt til besættelse snarest. Ansøgningsfrist: 12. december
2003, kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-18.

Odontologisk Institut
Ved Odontologisk Instituts klinikker er en stilling som 
klinisk lærer (barselsvikar) ledig til besættelse pr. 1.2. 
til 30.6.2004 med mulighed for forlængelse.
Den ugentlige arbejdstid udgør 12 timer i undervis-

ningsugerne (mandag og onsdag, kl. 8.00-14.00). 
Stillingen omfatter praktisk klinisk undervisning på 

fællesklinikken i fagområderne parodontologi, protetik  

information

15.00 Museumsdirektør Niels-Knud Liebgott, Dronning
Margrethe II’s arkæologiske Fond
15.30 Leder af DAF Lise Hannestad, Andre finansierings-
muligheder
15.45 Afsluttende diskussion
Tilmelding senest 28. november på tlf. 8942 2061 eller
klavn@hum.au.dk
Dansk Arkæologisk Forskerskole, tlf 8942 1111
www.archaeophd.dk

Center for Sortehavsstudier
Årsmøde i Danmarks Grundforskningsfonds Mennesker og
guder ved Sortehavets kyster, lørdag d. 29 november 2003,
Aarhus Universitet, auditoriet i bygning 414/407
Program:
11.00 Pia Guldager Bilde: Velkomst og introduktion 
George Hinge: "Sjælevandring Skythien tur-retur"
12.00 Frokost
13.00 Vladimir Stolba: "Bystatens guder: Parthenos og
Herakles" 
Pia Guldager Bilde: "Gudens bolig? Templer ved Sorteha-
vet"
14.30 Kaffe/the
15.00-16:30 Lise Hannestad: "Hverdagsguder. Terrakottafi-
gurer fra Sortehavsområdet"
Jakob Højte: "Tempelstater i kongeriget Pontos"
Tilmelding til arrangementet og evt. frokost (kr. 25 ekskl.

drikkevarer) kan ske til Sine Toft Jensen, tlf. 8942 5406, 
klasstj@hum.au.dk, senest den 26. november.

Netværk for Kritisk Realisme
Åbningsforelæsning ved Andrew Sayer: Normativity in
Social Science, den 11. december kl. 15.30 i hus 25.1, 
teorirummet, Roskilde Universitetscenter.
Nu starter et netværk for kritisk realisme, hvor temaer i

forbindelse med kritisk realisme kan cirkuleres, diskuteres
og videreudvikles. Kritisk realisme er et af de toneangiven-
de videnskabsteoretiske projekter i dag. Andrew Sayer er
professor på Lancaster University (UK) og en central aktør
i det internationale miljø for kritisk realisme. Flere oplys-
ninger om arrangementet, netværket og kritisk realisme
på www.ssc.ruc.dk/nkr  - alle er velkomne.

STILLINGSOPSLAG
UNDERVISNINGSASSISTENTER
For alle opslag af stillinger som timelønnet undervisnings-
assistent gælder følgende: Ansøgningen skal indeholde
oplysninger om og dokumentation for faglige og pædagogi-
ske kvalifikationer samt oplysning om evt. fuldtidsbeskæfti-
gelse andetsteds samt CPR-NR.
Timeløn og øvrige ansættelsesvilkår i henhold til den til
enhver tid gældende aftale mellem staten og AC. Frigørelse-
sattest vil være indeholdt i ansættelsesbrevet. Opslagenes
fulde ordlyd fremgår af fakulteternes hjemmeside.

Institut for Æstetiske fag
Ved Afdeling for Æstetik og Kultur – Tværæstetiske Studi-
er, kandidatuddannelsen i Æstetik og Kultur, er der, under
forudsætning af fornøden bevilling, en stilling som under-
visningsassistent i disciplinen "Filmens æstetik og kultur"
ledig til besættelse for forårssemestret 2004.
Timetallet er berammet til 42 k-timer plus eksamen.
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til studie-

nævnssekretær Lisbeth Knudsen, tlf. 8942 1820 eller stu-
dieleder Birgit Eriksson, tlf. 8942 5139.
Endvidere henvises til studieordningen for kandidatud-

dannelsen på Æstetik og Kultur på adressen:
www.hum.au.dk/fak/studieordninger/kandidat/kaaeste-

tik01-03.pdf
Ansøgningen mærkes med det i opslaget anførte nummer,

stiles og indsendes til Aarhus Universitet, Journalkontoret,
Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, senest den 8. december
2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-107

Anatomisk Institut
Til undervisningen ved Anatomisk Institut (cellebiologi,
histologi, makroskopisk anatomi og neuroanatomi) i forårs-
semesteret 2004 søges et antal undervisningsassistenter/
studenterundervisere.
Ansøgningsskema indeholdende nærmere oplysninger om

undervisningen i de forskellige kurser (tidspunkt på dagen,
timetal etc.) kan rekvireres på tlf. 8942 2986.
Stillingen aflønnes med timeløn i henhold til statens afta-

le med AC/SUL. 
Ansøgningsskema tilføjet oplysninger om evt. fuldtidsbe-

skæftigelse andetsteds, sendes til Det Lægevidenskabelige
Studie-nævn, Aarhus Universitet, Vennelyst Boulevard 9,
8000 Århus C, og må være Det Lægevidenskabelige Studi-
enævn i hænde senest fredag d. 19. december 2003, kl.
12.00. Ansøgning mærkes: 2003-215/2-19.

Juridisk Institut
Ved Juridisk Institut, Afd. for Privatret, er en eller evt. 
flere stillinger som undervisningsassistent/studenter-
instruktor på bacheloruddannelse 1. år ledig til besættelse
pr. 10. januar 2004.
Ansøgningsfrist: 8. december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-215/3-54.

STUDENTERUNDERVISERE OG FAGLIGE VEJLEDERE
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglige og
pædagogiske kvalifikationer. Aflønning i henhold til
Finansministeriets overenskomst med SUL (Studenterun-
dervisernes Landsforening). Ansøgningen skal indeholde
CPR.NR. Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes
hjemmeside.

STUDENTERUNDERVISERE

Østasiatisk Afdeling
Ved Østasiatisk Studienævn opslås hermed følgende stu-
denterundervisertimer for forårssemesteret 2004. 
Japansk propædeutik - Repetition, lektiehjælp 2 t/u i 8
uger (i alt 16 konfrontationstimer), forberedelsesfaktor: 2,5
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henven-

delse til studieleder Stig Thøgersen, Østasiatisk Afdeling,
tlf. 8942 6582 eller e-mail: ostst@hum.au.dk
Kortfattet ansøgning indeholdende CV sendes til Østasia-

tisk Afdeling, Jens Chr. Skous Vej 7, 6., 8000 Århus C. og
skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 4.
december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-105.

FAGLIGE VEJLEDERE

Indisk afdeling
Ved Studienævnet for Indisk er der en stilling som faglig
vejleder til besættelse pr. 1. februar 2004 til og med 31.
december 2004. Bevillingen omfatter 80 timer. Aflønning
med timeløn i henhold til statens aftale med SUL.
Ansøgningen stiles og sendes til: Aarhus Universitet,

Journalkontoret, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C. Ansøg-
ningen skal være Journalkontoret i hænde senest den 10.
december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-103.

Østasiatisk Afdeling 
Ved Studienævnet for Østasiatisk Afdeling er en stilling
som faglig vejleder i kinesisk ledig til besættelse fra 1.
februar 2004 til  31. januar 2005 med mulighed for forlæn-
gelse.
Arbejdet omfatter vejledning af afdelingens studerende,

dels i form af personlige samtaler, dels ved besvarelser af
telefoniske og skriftlige henvendelser. Endvidere må der
påregnes deltagel-se i varetagelse af de administrative
opgaver, som er tillagt studievejledningen.
Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse aftales med studie-

nævnet. Stillingen er normeret til 68 timer pr. semester (i
alt 136 timer).
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henven-

delse til studieleder Stig Thøgersen, tlf. 8942 6582.
Ansøgningen sendes til Østasiatisk Afdeling, Jens Chr.

Skous Vej 7, 6., 8000 Århus C og skal være afdelingen i
hænde senest torsdag den 4. december 2003, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/1-104.

Matematik-Økonomi & Statistik
Studienævnet for 2-fags uddannelser opslår hermed en
stilling som studievejleder til besættelse snarest muligt.
Stillingen opslås for perioden 8. december 2003 – 31.

december 2004 med et omfang af  386 timer med mulighed
for forlængelse.
En motiveret ansøgning, som skal indeholde udførlig be-

skrivelse af hidtidigt studieforløb og øvrige relevante oplys-
ninger, herunder Cpr. nr. og aktuel adresse, skal være NF-
Studiekontoret, Institut for Fysik og Astronomi, Ny Mun-
kegade, 8000  Århus C i hænde senest mandag den 1. de-
cember 2003, kl. 12.00.
Nærmere oplysning om studievejlederstillingen kan fås

ved henvendelse til souschef Orla Hoppe, tlf. 8942 3589
eller studievejlederne. Der anvendes ikke ansøgningsblan-
ket. Ansøgningen mærkes: 2003-215/5-14.
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Evt. årskortnr:                                                                                      

Abonnement kan kun bestilles ved at indsende denne kupon til: 
Aarhus Universitet, Journalkontoret, Ndr. Ringgade 1, 8000 Århus C.

og tandsygdomslære.
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Århus.
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klinikleder, lektor Leif Glavind, tlf. 8942 4040.
Ansøgning vedlagt eksamensbevis samt curriculum vitae

sendes til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Odontolo-
gisk Institut, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C og skal
være Instituttet i hænde senest den 8. december 2003, kl.
12.00. Ansøgning mærkes: Klinisk lærer.

SAM

Ved Psykologisk Institut er en stilling som amanuensis ledig
for perioden 1. februar 2004 til 31. januar 2006. Ansøgnings-
frist: 1. december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-212/3-38. 

Ved Juridisk Institut, Afd. for Offentlig Ret, er et eksternt
lektorat i offentlig ret ledigt til besættelse pr. 1. februar 2004.
Ansøgningsfrist: 8. december 2003, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-215/3-55.

Ved Institut for Økonomi, Afd. for Nationaløkonomi er to
adjunktstillinger i nationaløkonomi ledige til besættelse pr. 1.
august 2004 eller tidligere. Ansøgningsfrist: 13. januar 2004,
kl. 12.00. Ansøgningen mærkes: 2003-212/3-39.

TEO

Ved Det Teologiske Fakultet er en stilling som professor i teo-
logi ledig til besættelse pr. 1. august 2004 eller snarest deref-
ter. Ansøgningsfrist: 12. januar 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-211/4-1.

Ved Det Teologiske Fakultet er en stilling som professor i reli-
gionsvidenskab ledig til besættelse pr. 1. august 2004 eller
snarest derefter. Ansøgningsfrist: 12. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-211/4-2.

Ved Det Teologiske Fakultet er en stilling som lektor i ældre
kirkehistorie ledig til besættelse pr. 1. august 2004 eller sna-
rest derefter. Ansøgningsfrist: 12. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/4-3.

Ved Det Teologiske Fakultet er en stilling som lektor i 
studium generale ledig til besættelse pr. 1. august 2004 eller
snarest derefter. Ansøgningsfrist: 12. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/4-4.

Ved Det Teologiske Fakultet er en stilling som lektor i dogma-
tik ledig til besættelse pr. 1. august 2004 eller snarest deref-
ter. Ansøgningsfrist: 12. januar 2004, kl. 12.00. 
Ansøgningen mærkes: 2003-212/4-5.

BOLIGER
Boligannoncerne kan også læses på  www.sr.au.dk. 
Det er også muligt at indtaste sin annonce samme sted. 
Annoncen vil være tilgængelig on-line i 30 dage.

Til leje
2 vær. lejlighed 78 kvm, samt 3 vær. lejlighed 92 kvm - begge
med nye badevær., 2 altaner samt haveanlæg. Beliggende ved
Sdr. Ringgade. Udlejes til gæsteforsker el.lign. 
Tlf.: 8612 8330
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95 kvm møbl.lejlighed m/lille have i roligt område tæt ved
bus og cykelafstand til Uni udlejes 01.01.04 - 01.01.05 evt.
kortere. Indeh: 3 vær. stort spisekøkken m/opvasker, bryggers
m/vaskemask. + tumbler. Husleje: kr. 7.000,- /md. incl. for-
brug. Dep. kr. 10.000,-. 
Tlf: 8942 2292 mail: i-beese@post.tele.dk. 

I patriciervilla på Skovvejen udlejes fra 01.12.03 unik 
2 vær. møbl. lejlighed (85kvm), nyrenov., stort badev. m/
vaskemask.og tumbler, stort spisekøkken. Nær skov, strand
og Uni. Fælles faciliteter: gildesal, terrasser og gæstevær.
Husleje: kr. 6.500,-/md + varme kr. 350,-/md. samt forbrug.
Dep: kr. 13.000,-. 
Tlf: 2025 3404 el. 8942 2520 el. mail: ibech@geo.au.dk.

Dejlig villa i nærheden af Uni udlejes i perioden 07.02.04 - 
14.02.04 til danskere eller udlændinge med tilknytning til
Uni. Tlf: 7023 2610 el. 2325 1575.

Møbl. hus i Århus N. udlejes til ikke-rygere fra 15.01.04 -
01.04.04. Tæt på Uni. Gode busforb. Indeh: 3 vær., stue, køk-
ken, badevær. og bryggers. Lille have. Børnevenligt kvarter.
Husleje: kr. 5.500,-/md + forbrug. Dep. 2 md. leje. 
Tlf: 8678 2173 el. 8942 1048 el. mail: saa@adm.au.dk.

Søges:
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.

Til vor nye amanuensis søger vi en 2-3 vær. møbl. lejlighed 
til fremleje for perioden 01.01.04 - 01.07.04. Gerne i nær-
heden af Uni. Henv: Jane Lücke Didriksen, Engelsk Institut, 
tlf. 8942 6501 el. mail: engljd@hum.au.dk

Til vor nye adjunkt søger vi en 2-3 vær. møbl. lejlighed el. 
hus til fremleje for perioden 01.01.04 - 01.07.04 evt. med
mulighed for forlængelse. Gerne i nærheden af Uni. 
Henv: Jane Lücke Didriksen, Engelsk Institut, tlf. 8942 6501
el. mail: engljd@hum.au.dk

Pendlerværelse. Amanuensis, mand, ikke-ryger, søger 
værelse til 2-3 overnatninger om ugen, gerne møbleret. 
Tlf.: 4636 5010 el. 4095 1472, el. mail: slakhl@hum.au.dk.

American-German Professor couple seeks to rent a 
furnished apartment or house within bus/bicycle distance 
to the university from ca. end of July 2004 for two months 
or longer. Contact: mail: adukes@econ.au.dk

Tekst:

information

information

information

Boligkupon
Bolig søges  ❑ Navn                                                                                                         

Til leje          ❑ Adresse                                                                                                    

Byttes           ❑ Tlf. nr.                                              

Indrykkes  snarest    ❑ senere - dato         

Sendes til: 
Studenterrådet, Aarhus Universitet, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus C., 
Tlf. 8942 1164.
vedlagt 30 kr. til dækning af administrationsomkostninger. 

Ved indrykning via e-mail: martha@sr.au.dk 
indbetales beløbet med angivelse af navn på 3635 - 4809 5008 45.

Annoncen kan afleveres personligt på ovennævnte adresse. 
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vi registrerer også abstracts

Kig ind på vores hjemmeside:
www.kongreskompagniet.dk

Vi lader andre om at
have fokus på det viden-
skabelige indhold!

Vi har nemlig fokus på
alt det andet!
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AF ANDERS CORRELL

Nok er egen et højtskattet træ i Dan-
mark, men ikke mange steder har den op-
nået så fornem en status som i Universi-
tetsparken. “Egetræerne står for så meget
i Aarhus Universitet. De skiller bygning-
erne fra hinanden, og de binder anlægget
sammen til en helhed. De dæmper vinden
– og de danner smukke billeder. I deres
udvikling fra agern til fuldkronet træ teg-
ner de tiden – og så bærer de evigheden
mellem grenene,” skriver Svend-Ingvar
Andersson og Steen Høyer i bogen C. Th.
Sørensen – En havekunstner. Han er den
berømte landskabsarkitekt, der egenhæn-
digt har placeret de agern, som i dag er
blevet til Danmarks største og smukkeste
egepark. Egetræerne fremstår i dag som
kulturhistoriske monumenter på lige fod
med hele universitetsbyggeriet.

40 mørklagte kontorer
Derfor er det nærmest oprørende, at man
fra Institut for Historie og Områdestudier
nu har erklæret mindst et og måske to af
disse egetræer krig. 
Man vil ganske simpelt tage livet af de

enestående træer, hvis eneste forbrydelse
er, at de har vokset sig store og flotte og
med deres majestætiske kroner nu indta-
ger det meste af sollyset i bygningerne
410 og 411 bag aulaen. 
Efter sigende skulle det være så slemt,

at flere af kontorerne praktisk talt er
mørklagte fra maj til oktober. Blandt
medarbejderne i de to bygninger taler
man ligefrem om sommerdepressioner,
mens de modsat alle andre liver gevaldigt
op om vinteren. Mindst 40 kontorer er
ramt af egetræernes anmassende skyg-
ger.

NN og spætten
En af de hårdest ramte er lektor Niels
Kayser Nielsen. Han er så plaget af pro-
blemerne, at han om sommeren nærmest
bliver til en skygge af sig selv og overvejer
at kalde sig for NN. Men her efter løvfald
lysner det igen for “kayseren”, som nu er i
topform og til fulde lever op til sit navn. 
Måske er det ikke kun løvfaldet, der har

fået det lyse sind frem i Niels Kayser
Nielsen. Forleden observerede han en
spætte i et af de belastende træer. For ik-
ke fuglekyndige kan det oplyses, at spæt-
ten hovedsageligt afmærker sit territori-
um i døde træer.
- Den sad og hakkede nok så nydeligt i

over 10 minutter. Jeg nød hvert et minut
og håber, at det er et forvarsel om eller
oven i købet en bekræftelse på, at træet er
ved at gå ud, siger en nærmest selvlysen-
de Niels Kayser Nielsen.
Vedholdende rygter på instituttet taler

ligefrem om en bevægelse mod de to ege-
træer. Kilder, som bestemt ikke ønsker
deres navn på tryk, kan berette om ud-
spekulerede planer om, hvordan man
med kobbersøm kan forgive træerne. 
Konfronteret med disse rygter siger

Niels Kayser Nielsen:
- Alting skal jo foregå så lovligt som mu-

ligt – det er et godt vestjysk princip, vi
har her på instituttet.

Bøg(h) i egeløv
Institutleder Anders Bøg(h) har tidligere
forsøgt sig med både charme og diploma-
tisk snilde, men endnu er det ikke lykke-
des ham at overtale parkens øverste myn-
dighed, bestående af arkitekten, stads-
gartneren og Teknisk Forvaltning til at
fjerne eller beskære de omstridte træer.
Måske skyldes det hans i denne sammen-
hæng lidt belastende efternavn. Skovhi-
storisk har den lange ranke bøg flere ste-

der udkonkurreret, ja nærmest kvalt
eller udsultet den oprindelige danske eg.
Er historikeren ved at gentage sig selv?
For at komme spirende oprørstendenser

og selvtægt i forkøbet har redaktionen
valgt at sætte kontorchef Ingelise Hosszu
fra Teknisk Forvaltning og Anders Bøg(h)
stævne ved de berømte eller berygtede
egetræer ved bygning 410 og 411.
Anders Bøgh, der i sin fritid er skovrider

for 20 tønder land skov på Mols, mødte
frem med fuld udrustning, klar til at gøre
kort proces mod specielt det ene egetræ.
Det lykkedes dog Deres udsendte og Inge-
lise Hosszu at berolige Anders Bøg(h) og
trække ham med hen i en stor bunke ege-
løv, hvor vi stille og roligt fik talt tingene
igennem.

Bøg(h) elsker eg! 
Anders Bøg(h), hvordan kan en historiker
med det efternavn overhovedet komme i
tanke om at fælde disse smukke og histori-
ske egetræer?
- Jeg vil gerne understrege, at jeg holder

utroligt meget af denne park med de
smukke egetræer. Men tynder man ikke
ud i træerne, ender det jo med at blive en
skov og ikke en park. Det er nødvendigt
at holde styr på naturen, medmindre
man går ind for naturskov. Det vigtigste
er dog, at specielt dette egetræ om som-
meren skygger så meget for vores kontor-
vinduer, at mange af medarbejderne må
sidde med lyset tændt hele dagen.
Spørgsmålet er, hvor meget fossilt brænd-
stof skal vi afbrænde for at holde liv i dis-
se ege? Vi er ved at gøre gør kål på et ulti-
mativt økologisk bæredygtighedsprincip,
siger Anders Bøg(h).

Ingelise Hosszu er enig med Anders
Bøg(h) i, at de to egetræer står meget tæt
på bygningerne. 
- Det er ikke første gang, vi får klager

over egetræer, som skygger for vinduerne.
Af vores lokalplan fremgår det klart, at
der løbende skal ske en udtynding af de
store egetræer, fordi det skal være en ege-
park og ikke en skov, så det kan vi hurtigt
blive enige om, siger Ingelise Hosszu
diplomatisk. 
- Men der står faktisk også, at særligt

markante træer skal bevares. Så kan
man jo diskutere, om denne gruppe af
træer er særligt markante, siger Ingelise
Hosszu, mens hun vurderer de to træer.
- Et kompromis ville være at fælde det

ene og beskære det andet. De flotte byg-
ninger er fuldstændig skjult af egeløv om
sommeren, og det vil jo ikke ændre væs-
entligt på parkens fremtoning, hvis vi
fældede et eller to træer, indskyder An-
ders Bøg(h).
- Jeg vil meget gerne være med til, at vi

lægger vejen forbi, næste gang vi har vo-
res årlige parksyn med stadsgartneren og
arkitektfirmaet, siger Ingelise Hosszu
imødekommende.  
- Men I har jo været på parksyn her én

gang, og træerne står her stadigvæk? 
- Ja, det er jo det, som er problemet, ind-

skyder Anders Bøg(h) for en sikkerheds
skyld. 
Men Ingelise Hosszu har forstået proble-

met og har stor forståelse for de medar-
bejdere, som sommeren igennem må lide
for egetræernes ve og vel. Og hun vil me-
get gerne trække både stadsgartner og
arkitekt med ind på Niels Kayser Niel-
sens kontor, hvor de så bevæbnet med
lysmålere og andet udstyr kan få syn for
sagn, når der til juni igen er parksyn. In-
gelise Hosszu går endog så langt som til
at sige, at hun nu vil argumentere for, at
der skal findes en løsning på problemet
med de to egetræer. 

Bøg(h) truer eg
Hermed burde den sag være i de bedste
hænder, men pludselig tager den ellers så
fredelige snak om egetræer en ny drej-
ning. Måske belært af tidligere tiders nyt-
tesløse parksyn kaster Anders Bøg(h) et
nyt element ind i debatten.
- Vi risikerer, at træet pludseligt går ud,

siger Andres Bøg(h) til vores store forbløf-
felse, mens han kærligt klapper det om-
talte egetræ.

- Vi ved jo alle, hvad et kobbersøm kan
udrette, siger han med et sejrssikkert
blik i øjnene. Men skynder sig at tilføje: 
- Problemet med at sige det her for åben

mikrofon er, at skulle dette træ nu gå ud
af en eller anden grund, så risikerer jeg
at komme i fængsel under overskriften:
Bøg(h) dræber eg. 
Fængsel eller ej, overskriften er hjem-

me, og måske varsler spætten alligevel
lysere tider for Institut for Historie og
Områdestudier.  

Bøg(h) dræber eg

Institutleder Bøg(h) og kontorchef Ingelise
Hosszu mødtes ved den omstridte eg og
fandt måske en løsning.
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