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I mediernes
søgelys
Professor Jens Peter Christensen er en af
de faste gæster i medierne, når teksten
skal udlægges og perspektiveres. Men
egentlig formidling af forskning fylder
mindre og mindre i mediebilledet. Vi ser
nærmere på forskerne i medierne. Side 6.

Har du talt med
din lærer i dag?
De studerendes kontakt med lærerne
er ikke god nok. Nu skal såkaldte
mentorsamtaler reducere frafaldet
på de humanistiske uddannelser. Side 3.

Bachelorer
med indhold
Professor Ove Poulsen har som ny rektor
for Ingeniørhøjskolen i Århus også visioner
for universitetsuddannelser. Side 5.

Lige om hjørnet ...
Rapport fra en, der venter på opsvinget.
Bagsiden.

LARS KRUSE/AU-FOTO

- Du kan godt blive helt i medierne
uden at være det fagligt, siger
juraprofessor Jens Peter Christensen.
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Fra kaffemaskiner til computere.
Det teknologiske affald hober sig
op på Steno Museet, der vil rejse
debat om vores forhold til teknologi.

(Socialistisk FolkeOplysningsForbund)
i Århus genopstår.
Vil du være med til at præge SFOF og i
fællesskab og på tværs af generationer at
gøre en forskel i den politiske debat, så
mød op til:
Stiftende generalforsamling torsdag den
22. januar 2004 kl. 1900 i SFs lokaler
Jægergårdsgade 14, Århus C.
På initiativgruppens vegne:
Andreas Krog Jensen (tlf. nr.: 86285503)
Berit Møller Nielsen (86760981)
Karen Soelberg (86202818)
Mikkel Stage (29625871)
Karen Holmgaard (86990766)
Niels Gregersen (86993501)

NEDERLANDSK
- HOLLANDSK, FLAMSK
Har du interesse for nederlandsk?
Skal du til Belgien eller Holland
som udvekslingsstuderende?
Prøv at studere nederlandsk!
Mandag den 2. februar starter et
intensivt kursus i nederlandsk for begyndere,
der er gratis.
Kurset finder sted 2.-13. februar (inkl.)
kl. 16-18 i 453-227.
Hver dag kommer du til at lytte til nederlandsk,
og du får undervisning i tale-, læse- og skrivefærdighed
hos nederlandsk lektor Joost Robbe.
Oplysninger og indskrivning (inden den 2. februar):
SEKRETARIAT VED
INSTITUT FOR GERMANSK FILOLOGI

Bygning 451, Nobelparken,
Jens Chr. Skous Vej 3, 8000 Århus C
Tlf. 8942 6301 eller 6303
Ekspeditionstid kl. 10-12 og kl. 13-14
(fredag dog kun fra kl. 10-12)
Interesserede studerende kan fortsætte med
et kursus i nederlandsk sprogfærdighed
og grammatik for begyndere.
Alle er velkomne!
Nederlandsk er modersmål for 22 millioner og officielt sprog
i to af EUs medlemslande (Holland og Belgien)
samt i Surinam, der er associeret med EU.

STENO MUSEET

SFOF

Udstillinger om
hverdagens og
fremtidens
teknologi
Steno Museet er i de kommende måneder ramme om to
særudstillinger, der formidler
aktuel forskning og sætter den
teknologiske hverdag til debat.
AF RIKKE SCHMIDT LARSEN
Steno Museet blev den 1. januar en del
af Aarhus Universitet og dermed en naturlig ramme for den formidling af aktuel forskning, som med den nye universitetslov er blevet et varmt emne i
universitetsverdenen.
Med den kommende særudstilling
Mindre end mikro – fremtidens nanoverden har Det Naturvidenskabelige
Fakultet sammen med museet taget et
initiativ, der skal gøre forskningen mere synlig, konkret og tilgængelig.
Særudstillingen, der åbner den 27. januar, er koncentreret omkring det interdisciplinære nanosciencecenter iNANO ved Institut for Fysik og Astronomi,
og fortæller om forskningen inden for
nanoteknologi og om nanovidenskab
generelt.
Nanoteknologi er et tværfagligt forskningsområde i en rivende udvikling. Biologer, kemikere og fysikere vil i de
kommende år bringe os dybere ind i
nanoteknologiens univers og være med
til at forandre vores hverdag. Et af de
områder, hvor vi først vil se nanoteknologiens gennembrud, er i den medicinske verden.

Chips stiller diagnosen
Et eksempel er nanomaskiner, der kan
destruere kræftceller, vira og bakterier
- eller rense vener og arterier for forkalkninger og forhindre hjerteslag.
I dag er forskerne allerede tæt på at
udvikle nanoteknologisk værktøj, som
lægen med tiden kan anvende i sin
konsultation. Perspektivet er, at lægen
på få minutter kan svare på, om man
lider af en arvelig sygdom.

På længere sigt forestiller man sig, at
et helt nanolaboratorium af diagnoseværktøj kan placeres på en chip, som
befinder sig permanent i kroppen. Man
kan så modtage en SMS, hvor der står:
“Du har fået halsbetændelse. Har sendt
besked til lægen. Du kan hente din
medicin på apoteket.”
Sådanne forestillinger får os til at tænke over, om vi i det hele taget ønsker alle nanoteknologiens vidundere, og hvad
det er, vi gerne vil have fra den nye teknologi.

Hverdagens teknologi
Museet har netop åbnet en udstilling,
der sætter fokus på forholdet mellem
det at være menneske og anvendelsen
af den teknologi og videnskab, der fylder vores hverdag, uden at vi skænker
det mange tanker. Kan vi overhovedet
forestille os en verden uden mobiltelefoner, computere, elektricitet, køleskabe
og biler, men også uden briller, blyantspidsere, lynlåse og toiletpapir? Hvordan ville dit liv så se ud?
Med udgangspunkt i billeder og teknologisk affald fra gamle kaffemaskiner til

forældede computere vil særudstillingen Din teknologiske hverdag inspirerer
den besøgende til at tænke over en
række vigtige spørgsmål: Hvordan bruger vi teknologi og videnskab? Hvordan
behandler vi os selv, hinanden og den
verden vi lever i? Hvad er det i det hele
taget for et liv vi lever? Hvordan kunne
vi tænke os at leve? Hvad er et godt liv?
De spørgsmål, udstillingen rejser, er
ikke blot relevante i forhold til vores
forståelse af teknologiens og videnskabens betydning i en verden, hvor disse
begreber spiller en stadig stigende rolle
for vores eksistens. De er også vigtige i
forhold til vores hverdag, almindelige
dannelse og livsværdier.
Særudstillingerne er en anledning til
at reflektere over videnskab og teknologi på godt og ondt. De kan ses frem til
medio april.
Se mere om udstillingerne på
www.stenomuseet.dk
Rikke Schmidt Larsen er
videnskabsformidler ved Steno Museet

Forlag forsætter fremgang
Med en omsætning på 4,5 millioner
kroner kunne Aarhus Universitetsforlag notere en markant fremgang i bogsalget i 2003.
Udgivelserne fra forskningsprojektet
Magtudredningen har bidraget med
halvdelen af 1,3 millioner kroner, som
bogsalget voksede med sidste år. Men
også mere brede udgivelser som Univers-serien og debatbogen Når du
strammer garnet om indvandrere og
etniske minoriteter i Danmark har
solgt tilfredsstillende, fortæller forlagsdirektør Claes Hvidbak.
Medvirkende til det øgede salg er den
større synlighed, som bøger fra universitetsforlaget nu har ude i landets boglader. Forlaget fik for halvandet år siden en aftale med en forlagssælger, der
rejser landet rundt for at præsentere
boghandlerne for forlagets mere brede
udgivelser. Desuden er forlaget gået
mere bevidst efter at få sine udgivelser
omtalt i medierne.
Resultatet er blandt andet megen omtale og ros til de to bøger, der foreløbig
er udgivet i Univers-serien, som er deci-

deret videnskabsformidling. De to udgivelser om universet og sproget er solgt i
henholdsvis 1200 og knap 800 eksemplarer. Flere udgivelser i denne serie vil
være i fokus for forlagts program det
kommende år.
Blandt de kommende store forlagsprojekter er også en serie på tre bind om
dansk videnskabshistorie, som forskere
ved Institut for Videnskabshistorie ved
Aarhus Universitet står for.
Aarhus Universitetsforlag udgav sidste år 70 bøger, hvoraf Magtudredningen tegnede sig for omkring 20 titler.
Med sidste års øgede bogsalg er omsætningen over de sidste fire år steget med
omkring 70 procent.
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Har du talt med
din lærer i dag?
Frafaldet er fortsat højt på mange universitetsuddannelser.
Ikke mindst på Det Humanistiske Fakultet, hvor flere institutter
har indført såkaldte mentorsamtaler. Håbet er, at en bedre kontakt
mellem studerende og lærere fra begyndelsen af uddannelsen
kan være med til at bringe frafaldet ned.
AF HANS PLAUBORG
Studenterrådets nu godt tre år gamle undersøgelse af frafald og studiemiljø ved
Aarhus Universitet sagde det klart: Kontakten mellem studerende og undervisere
på universitetet kunne være en del bedre.
Både muligheden for at etablere kontakt
og undervisernes generelle imødekommenhed blev af mange studerende i undersøgelsen vurderet som mindre god
eller direkte dårlig.
Til manges overraskelse slog rapporten
dog også fast, at det snarere var det faglige end det sociale miljø, der var årsag til
fraværet. Med andre ord: Det har større
betydning for frafaldet, om underviserne
formår at stimulere og udfordre de studerende fagligt, end om de altid har døren
åben for en hyggesnak om stort og småt.
Spørgsmålet er dog, om de to ting så let
lader sig adskille. I hvert fald er det i et
forsøg på at mindske frafaldet gennem et
bedre socialt klima, at flere institutter på
Det Humanistiske Fakultet i det forløbne
efterårssemester har institutionaliseret
"hyggesnakken" i form af såkaldte mentorsamtaler mellem undervisere og studerende.

Integration gennem samtale
Ideen, som den praktiseres på blandt andet etnografi og filosofi, er, at alle førsteårsstuderende tilknyttes en bestemt underviser, som tilbyder tre samtaler i løbet
af det første år. Samtalen er frivillig, helt
uformel og kan i princippet handle om
hvad som helst, der vedrører livet med det
nye studium.
- Meningen er, at det skal være en personlig samtale, hvor vi kan snakke om
den studerendes motivation for og forventninger til studiet, om vedkommende er
kommet på plads i en bolig, om det fungerer i læsegruppen osv. Det handler basalt
set om, at man lærer hinanden bedre at
kende, og at de studerende oplever, at der
er nogen, der interesserer sig for dem og
tager sig af dem, siger studieleder på filosofi Thomas Schwarz Wentzer, der tog initiativet til samtalerne efter at have konstateret et markant frafald på årgang
2002.
- Vi mente, der måtte ske noget nu, og
blev enige om, at en hurtig integration af
de studerende i det faglige og sociale miljø
er helt afgørende. De nye studerende skal
så hurtigt som muligt opleve instituttet
som deres institut, og hvis det skal lykkes,
er det nødvendigt med en godt forhold
mellem undervisere og studerende. Mentorsamtaler er en god måde til at skabe
den indledende kontakt, fordi man mødes

på tomandshånd og ser hinanden
i øjnene. Det får karakter af en
gensidig forpligtelse, mener
Thomas Schwarz Wentzer.

Hellige haller
På etnografi lavede man i foråret sin egen
frafaldsundersøgelse, der blandt andet pegede på, at mange studerende har problemer med overgangen til et universitetsmiljø.
- Der var problemer med såvel det faglige som det sociale miljø, og en del gav også udtryk for, at de ikke kunne identificere sig med studiet. Tutorer og instruktorer
gør et stort arbejde, men kontakten mellem lærere og studerende kunne være
bedre. Der har desværre været en tendens
til, at man ikke taler så meget sammen
uden for undervisningen, og så lærer man
jo ikke hinanden at kende. Med mentorsamtalerne ser vi en ny mulighed for at
forbedre de studerendes tilknytning til
studiet. De får mulighed for at komme af
med frustrationer, som det måske ikke lige er hensigtsmæssigt at tale om i forbindelse med en undervisningsevaluering, og
de får mulighed for at stille spørgsmål,
som ellers ikke var blevet stillet, siger studieleder Martijn van Beek.
Han mener ikke, problemet skyldes, at
dørene til lærernes kontorer har været for
lukkede.
- Nej, det tror jeg ikke. Alle lærere kan jo
træffes efter aftale. Men især de nye studerende har ikke været gode til at banke
på. Der er en stor afstand fra deres side
over for lærerne, og det skyldes sikkert
delvist, at det kniber med den naturlige
kontakt - blandt andet fordi vi først for nylig har fået en fælles kantine her på Moesgård.
På filosofi kender man til problemet med
en lidt akavet omgangsform mellem lærere og studerende i dagligdagen. Thomas
Schwarz Wentzer siger:
- En del studerende har opfattelsen af, at
de er kommet til nogle hellige haller, hvor
man helst ikke skal forstyrre nogen. Jeg
tror, mentorsamtalerne kan være med til
at ændre omgangsformen. Allerede nu synes jeg, at vi hilser helt anderledes, når vi
møder hinanden på gangen, og flere tør
komme og snakke i pauserne i undervisningen. Jeg har også bemærket, at flere
førsteårsstuderende end sædvanligt har
kigget forbi i min ordinære træffetid, og
jeg har fået flere e-mails fra studerende,
end jeg plejer.

Skaber tryghed
Ifølge de to studieledere har langt de fleste undervisere været positive over for
samtalerne. Men i begyndelsen var man-

ge skeptiske. Hører det nu også til en universitetslærers opgave at drage omsorg
for de studerendes sociale velbefindende
på et studium, spurgte nogle.
- Efter vi har gennemført de første to
samtaler her i efteråret, synes de fleste,
det er en vældig god ting. Alle får på den
måde et indtryk af, hvem vi får ind i huset
- også selvom de ikke selv har undervisning på første årgang, siger Martijn van
Beek.
Heller ingen af de studerende, som information&debat har været i kontakt med,
har noget negativt at udsætte på initiativet. En kvindelig studerende fra etnografi,
der tidligere har læst jura, siger:
- Det har været en rigtig god oplevelse
begge gange. Jeg har snakket om næsten
alt muligt med min mentor, og det har
gjort, at jeg har følt mig meget velkommen på studiet. De kunne virkelig have
brug for sådan en ordning på jura!
Senay Arikan, der er filosofistuderende
og andengenerationsindvandrer fra Tyrkiet, er også begejstret.
- I begyndelsen af studiet var jeg lidt ensom og syntes, stoffet var svært. Derfor
var det en stor opmuntring, da min mentor fortalte, at sådan havde han også haft
det, da han startede på universitetet. Jeg
har lige været til min anden samtale, og
her snakkede vi om min eksamensangst.
Det har allerede gjort, at jeg føler mig meget mere tryg ved at skulle til eksamen
her i januar, fortæller Senay Arikan.

Tilfreds dekan
Dekan Bodil Due fra Det Humanistiske
Fakultet er overordentlig tilfreds med, at
flere institutter selvstændigt har taget initiativ til og afsat ressourcer til en mentorordning. Ikke mindst fordi det kan være

med til at igangsætte en mere frugtbar
kontakt mellem lærer og studerende.
- I forbindelse med institutsammenlægningerne på fakultetet fik vi lavet en rapport fra et konsulentfirma. En af de ubehagelige konklusioner var, at flere studerende havde det indtryk, at de ikke var
velkomne, og at de var mere til besvær
end til gavn. Nogle mente ligefrem,
at lærerne var arrogante. Den foreMentor (græsk)
stilling kan vi selvfølgelig ikke leve
er navnet på
med, siger Bodil Due.
Odysseus’ ven,
Hun mener ikke, man skal skelne
der under dennes
skarpt mellem det faglige og det
fravær tager sig af
sociale som årsag til frafald.
hans søn. Faderlig
- Det er en masse sociale aktiviterådgiver eller vejleder.
ter, som jo ofte ender med at blive
faglige, fordi folk også diskuterer fag
i alle mulige andre sammenhænge, end
når de lige netop følger undervisningen,
siger hun.

Stor aldersforskel
Folk på humaniora har peget på, at den
stadig større aldersforskel mellem studerende og undervisere i sig selv er et problem for kontakten mellem de to grupper,
men Bodil Due tror, at mange undervisere
her tænker forkert.
- Jeg tror, en del lærere siger til sig selv,
at vi må hellere passe os selv, for de unge
studerende gider da ikke have noget med
os at gøre. Men det er slet ikke mit indtryk, at hovedparten af de studerende
tænker sådan. Jeg tror tværtimod, at
mange studerende gerne vil være mere
sammen med lærerne i mere sociale sammenhænge. Vi opfordrer fra fakultetets
side lærerne til at bruge tid på de studerende også uden for undervisningen f.eks. fredag eftermiddag, siger Bodil Due.
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2004: Universitetets tredje ben

AF NIELS CHR. SIDENIUS,
REKTOR

INGEN BØR VÆRE I TVIVL OM, at Aarhus
Universitetets hovedopgaver fortsat
skal være forskning og forskningsbaseret uddannelse indtil højeste internationale niveau. Den universitetslov,
der trådte i kraft 1. juli 2003, fastlægger herudover, at universitetet “skal
samarbejde med det omgivende samfund”. Efter lovens formålsparagraf
har lovgiverne især tænkt på udveksling af viden og kompetencer samt på
vidensformidling, herunder deltagelse
i den offentlige debat. Hvad enten vi
ser disse opgaver som kendte og afprøvede aktiviteter, eller vi ser dem som
nye udfordringer, så vil universitetet i
2004 beskæftige sig en del med disse
dets tredje og fjerde ben. Der er flere
grunde til, at jeg her ser på det tredje
ben, vidensudvekslingen.

UNIVERSITETERNE HAR I ØJEBLIKKET ET
LOVFORSLAG om teknologioverførsel til

høring. Det lægger op til, at universiteterne kan udvikle organisationer,
der gør det muligt at afprøve universiteternes viden i en innovativ sammenhæng. Lovforslaget er ikke hensigtsmæssigt i alle henseender, men vi vil
søge at udnytte lovens muligheder.
Det skal ske under den forudsætning, at vi ikke opretter organer, der
allerede findes. Således er Aarhus
Universitetet allerede direkte eller indirekte aktivt i Østjysk Innovation og
i INCUBA. For slet ikke at tale om en-

gagementet i det, der er ved at blive
til tre forskerparker. De muligheder,
som Forskningsfonden har givet os til
at være tidligt ude, skal ikke skubbes
til side på grund af loven. Tværtimod
skal mulighederne udnyttes endnu
bedre. I relation hertil skal opfinderloven revideres.

VI SKAL FOR DET ANDET TILLÆGGE DET
TREDJE BEN stor betydning i 2004, fordi det ligger i naturlig forlængelse af
etableringen af Erhvervskontakten i
2003. I forbindelse hermed er der i de
sidste måneder af 2003 nedsat to
grupper, der skal se på universitetets
patentarbejde og på sammenhængen i
universitetets administrative håndtering af fladerne til erhvervslivet, eksterne fonde osv. Arbejdet med patenthåndteringen sker sammen med Århus Amt på grund af det betydelige
samarbejde mellem Universitetshospitalet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.
Der næres muligvis overdrevne forestillinger om, hvad der kan komme ud
af at patentere de opfindelser og opdagelser, der gøres på universiteterne.
Men vi er under ingen omstændigheder færdige med at bearbejde området. Og vi skal huske på, at det ikke
handler om universitetets patentstatistik, men om at udvikle nye produkter og processer. Meget gerne gennem
nye virksomheder.

EN TREDJE GRUND HEDDER CENTER FOR
ENTREPRENEURSHIP – et samarbejde
mellem Aarhus Universitet, Handelshøjskolen, Ingeniørhøjskolen, Arkitektskolen og – nytilkommet – Journalisthøjskolen. 2004 bliver afgørende
for, hvordan centerets aktiviteter kan
fastholdes, videreudvikles og finansieres som en i dansk sammenhæng
enestående organisation.
“Hvorfor er den aktivitet vigtig for
universitetet?” vil nogen sikkert tænke. “Lad resultaterne tale,” lyder svaret. I centerets regi er der to gange afholdt priskonkurrencer om den bedste
forretningside, og i begge tilfælde
vandt studerende fra Aarhus Universitet førsteprisen. Først var det en
datalogistuderende, og i december sidste år var det to psykologistuderende.
Samtidig viser deltagerstatistikken,
at studerende fra universitetet er den
klart største gruppe i stort set alle aktiviteter. Der er altså et behov og nogle muligheder, der må kunne bygges
videre på – til glæde for kandidaterne.
Og – som den parallelle målsætning –
til gavn for erhvervsudviklingen.

EN FJERDE GRUND ER ENDELIG hensynet til universiteternes status i samfundet - og dermed også hensynet til
Aarhus Universitet. Mange ansatte
på universiteterne oplever muligvis
de senere års udvikling som erhvervsorienteringens indtog i både forskning

og uddannelse. Sammenblanding af
interesser og urimeligt tryk udefra
skal vi være på vagt overfor og forholde os kritisk til. Og forskningsfriheden står centralt i denne sammenhæng. Men det ville være besynderligt, hvis danske universiteter ikke
forholdt sig aktivt til det samfund, de
er en del af. Lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.

SPECIELT ET UNIVERSITET SOM VORES
har en særlig opgave og et særligt ansvar i denne sammenhæng. Den brede og differentierede fagvifte gør det
muligt for universitetets ansatte og
studerende at indgå i samspil med
samfundet på mange flere områder og
måder end de fagligt set snævrere
universiteter. Vi har både ressourcer
og kompetencer inden for naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige områder, men sandelig også
inden for humanistiske, samfundsvidenskabelige og teologiske områder.
Med universitetets gode ståsted i
forskning og forskningsbaserede uddannelser skal 2004 bruges til at udbygge samarbejdet med andre dele af
samfundet. Vi har meget at give.

Formanden er valgt
Direktør Jens Bigum blev
formand for bestyrelsen.
AF ANDERS CORRELL

LARS KRUSE/AU-FOTO

Ny formand for bestyrelsen ved Aarhus Universitet blev cand.agro., HD, direktør Jens
Bigum. Valget blev foretaget på det konstituerende møde den 6. januar 2004. Jens Bigum er
med vanlig jysk beskedenhed glad for valget
som formand. Han ser det som en stor udfordring at få den nye bestyrelse til at fungere og
få etableret et godt samarbejde med den daglige ledelse på Aarhus Universitet – en opgave, hvor han i rigt mål kan trække på sin
store erfaring fra både nuværende og tidligere
bestyrelsesposter.
- Det er jo en ny og meget spændende opgave,
som vi står overfor. Vi skal gøre et godt universitet endnu bedre. Jeg vil gerne understrege,
at det tager tid at opbygge en ny ledelse, og
derfor skal man ikke forvente de store dramatiske beslutninger fra bestyrelsen inden for
det næste års tid. Det er en evolution, vi er i
gang med – ikke en revolution, understreger
Jens Bigum.
Den bredt sammensatte bestyrelse afskrækker på ingen måde den nye formand.
- Det er meget fascinerende at skulle arbejde
i en bestyrelse af den kaliber, og jeg er ikke i
tvivl om, at samtlige bestyrelsesmedlemmer
har meget at bidrage med, siger han.
Jens Bigum lægger vægt på, at bestyrelsen
og ledelsen kommer til at fungere i et tæt fællesskab, og han gør det klart, at det ikke er erhvervslivet, som nu overtager ledelsen på Aarhus Universitet.

- Jeg ved ikke, om erhvervslivet repræsenterer noget, som er bedre eller mere effektivt
end den nuværende ledelsesform på universitetet, men for mig er det helt naturligt, at erhvervslivet er repræsenteret i bestyrelsen.
Med den placering, som læreanstalterne skal
have fremover, så er erhvervslivet en del af
den omverden og det ejerskab, som der skal
være omkring et universitet.
Jens Bigum vil gøre meget for, at arbejdet i
den nye bestyrelse bliver synliggjort for medarbejdere og studerende, men han understreger samtidig, at bestyrelsen ikke skal blande
sig i den daglige ledelse på universitetet, og at
det bliver ledelsen, som skal formidle bestyrelsens beslutninger ud.
Konkrete opgaver er det for tidligt at pege
på. Nu handler det først og fremmest om, at
de eksterne medlemmer skal lære universitetet at kende. Første trin bliver et seminar den
6. og 7. februar, hvor bestyrelsen vil få en
grundig introduktion til universitetet samt
drøfte de nye vedtægter.
- Vi vil opleve en proces, hvor den nye bestyrelse successivt kvalificerer sig mere og mere.
Min erfaring fra lignende bestyrelser siger
mig, at der vil gå nogen tid, inden bestyrelsen
er på plads, siger Jens Bigum.
Jens Bigum, der er 65 år, trådte ved årsskiftet tilbage som adm. direktør for Arla Foods.
Han er fortsat aktiv i bestyrelserne for Arla
Foods UK, Per Aarsleff A/S, Carlsberg A/S og
Carlsberg Breweries A/S, hvor han også er
formand.
Som stedfortræder for formanden valgtes advokat Sys Rovsing Koch, Bech-Bruun Dragsted, formand for Advokatrådet.

Universitetets første bestyrelse: Første række fra venstre: professor Jens Ulrik Andersen, Institut
for Fysik og Astronomi, og rektor Arild Underdal, Oslo Universitet, flankerer formanden, direktør
Jens Bigum. Stud.mag. Kasper Rasmussen og professor Jørgen Grønnegaard Christensen,
Institut for Statskundskab, står i anden række foran afdelingsleder Kirsten Jakobsen,
Juridisk Institut, rektor Annette Kruhøffer, Amtsgymnasiet i Paderup, og litterær direktør
Johannes Riis, Gyldendal. Bagest ses advokat Sys Rovsing Koch, administrerende direktør
Arne Rolighed, Kræftens Bekæmpelse, og stud.scient.pol. Dina Bloch.
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GREGERS OVERVAD

Ny rektor vil have
bachelorer med indhold
Ingeniørhøjskolens kommende rektor, professor Ove Poulsen, har ry for at flytte
hegnspæle. Hans visioner rækker også ind over uddannelserne på universitetet.
AF HELGE HOLLESEN
Ganske vist er det rektorstolen på
Ingeniørhøjskolen i Århus, den tidligere professor ved Aarhus Universitet, Ove Poulsen, overtager den 1.
februar. Men det er med ambitioner
om at påvirke uddannelserne på det
universitetet, som hans nye arbejdsplads allerede arbejder tæt sammen
med i Center for Tekniske Kandidatuddannelser (CTK Aarhus), som i
efteråret fik tilladelse til at uddanne
civilingeniører.
- Om fem år skal vi kunne sige, at
vi uddanner de bedste diplom- og civilingeniører i Nordeuropa, siger
Ove Poulsen om den opgave, som
Ingeniørhøjskolen (IHA) og Aarhus
Universitet i fællesskab skal løfte.
Den udfordring var dog ikke afgørende for Ove Poulsen, da han besluttede at forlade stillingen som
administrerende direktør i NKT
Research & Innovation A/S.

Professionsbachelorer
- I det samarbejde med universitetet, som jeg gerne vil have, rykker
det umiddelbart mere for mig, at
IHA hjælper universitetet med at
definere bacheloruddannelser, som
har indhold – altså et professionselement. Her har IHA meget at byde
på, siger den kommende rektor.
- Vi uddanner mere og mere, samtidig med at den gennemsnitlige alder
for færdiguddannede er for høj. I det
problemkompleks inden for de videregående uddannelser er diplomingeniørerne utrolig attraktive som
kompetente professionsbachelorer.

Ove Poulsen mener, at universiteterne endnu ikke har fået øjnene op
for, hvad det vil sige at uddanne dygtige bachelorer.
- I den seneste OECD-rapport får
de rent faktisk at vide, at de ikke laver sådanne uddannelser og ikke
ved, hvordan de skal laves. De vil
måske gerne, men kan ikke, siger
han.
Derfor er punkt ét i et samarbejde
med universitetet, at diplomuddannelserne på IHA og universitetets
bacheloruddannelser skal lære af
hinanden og på den måde få et professionselement ind i uddannelserne
– også på universitetet.
- Det kunne være spændende at tilpasse strukturen i mange generalistuddannelser bedre til arbejdsmarkedet og det internationale samfund, som har kompetencegivende
bacheloruddannelser, siger den kommende rektor.

Integreret overbygning
I forbindelse med den århusianske
civilingeniøruddannelse ligger det
da også i kortene, at universitetet på
længere sigt skal uddanne naturvidenskabelige professionsbachelorer,
som kan supplere fødekæden til uddannelsen, så den ikke alene bliver
et tilbud til de diplomingeniører, der
benytter sig af muligheden for at få
en kandidatgrad ved CTK Aarhus.
Ove Poulsens vision er en integreret overbygning for diplomingeniører
og professions-scient.er fra universitetet. Dermed kan Århus blive byen,
som samler naturvidenskab og teknologi. Om kommende studerende
så vælger ingeniørhøjskolen eller

universitetet som indgang til overbygningen til civilingeniør, betyder
mindre for ham.
- Universitetet har noget af verdens
bedste naturvidenskab, og IHA har
fremragende uddannelser. Det skal
vi have en merværdi ud af, og så
rækker det ikke, at 10 procent af en
årgang diplomingeniører får lyst til
at blive civilingeniører. Vi har chancen for at bygge det bedste fra naturvidenskab sammen med den bedste
ingeniørkunst og på den måde uddanne moderne diplom- og civilingeniører.

Håndværket
I Ove Poulsens terminologi er moderne civilingeniører folk, der ikke
er bange for også at bruge hænderne. I sin tid som leder af Mikroelektronik Centret på Danmarks Tekniske Universitet oplevede han, at ingeniøruddannelsen i visse sammenhænge var mere teoretisk end den
fysikuddannelse, han kendte fra
Aarhus Universitet.
- Det kom lidt bag på mig. I min optik er ingeniører også stærke på det
eksperimentelle felt, hvor netop universitetets naturvidenskab står meget stærkt. Og jeg tror, man skal holde fast i håndværket i enhver uddannelse, fordi viden om at have en
profession giver den enkelte en frihed til at kunne løse problemer og
flytte sig selv i processen.

Flere partnere
Nok er naturvidenskaben i fokus for
Ove Poulsen. Men mange år i den
branche har lært ham, at den ofte
mangler forståelse for sin omverden

Fakultet i offensiven
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet søger eksterne
partnere til en satsning på forskeruddannelserne.
AF HELGE HOLLESEN
For at styrke samarbejdet med eksterne parter sætter Det Samfundsvidenskabelige Fakultet nu sin opsparing i spil. Det sker som svar på
udsigten til, at staten i de kommende fire år lægger næsten 12 millioner kroner færre i fakultetets kasse.
- Et offensivt svar er den eneste
rigtige løsning, når vi insisterer på
at fastholde høj aktivitet og kvalitet
i forskningen og uddannelser, der
hæver sig over det rutineprægede,
siger dekan Tom Latrup-Pedersen.
Alternativet ville være et stop for
nyansættelser, nedprioritering af
forskeruddannelserne og måske
fyringer.
Fakultetet vil frem til 2007 ansæt-

te nye 115 ph.d.-studerende. Det betyder, at de fire institutters forskeruddannelser samlet vil optage 29
nye forskerstuderende årligt. De seneste tre år har optaget været på 20
studerende.

Fælles pulje
Den strategiske satsning på ph.d.uddannelsen kan fakultet langt fra
selv finansiere. Men dekanen tror
på, at området vil være kernen i et
bredere samarbejde med eksterne
parter.
- Vi har da en formodning om, at
nogen synes, det er en god ide, siger
Tom Latrup-Pedersen. Det er nyt
for os at melde ud, at vi ikke kan
alene, men må overbevise andre
om, at vi er tilstrækkelig gode at investere i. Men vi ville jo ikke satse

opsparingen, hvis vi ikke var overbeviste om at kunne det.
Fakultetets fire institutter -– økonomi, jura, statskundskab og psykologi – skal fra i år lægge deres respektive overskud i en fælles pulje
til forskeruddannelsen. I den interne fordeling af bevillinger til ph.d.stipendier vil fakultetet efterfølgende prioritere de ansøgninger, der
har penge med udefra. Målet er, at
50 af de 115 ph.d.-stipendier skal
betales i samarbejde med eksterne
partnere. En eller flere eksterne
partnere skal i gennemsnit dække
halvdelen af udgifterne ved de ekstra ph.d.-stipendier.
En række af de eksisterende ph.d.stipendier bliver i forvejen delvis
betalt med penge udefra. Det gælder blandt andet den fireårige er-

og hvordan den fungerer.
- Derfor vil vi få stor glæde af at
tænke nye ideer, der kan give ingeniører et bredere fundament, siger
han og forudser, at en række nye uddannelser vil blive udbudt inden for
en overskuelig fremtid.
- Ingeniørhøjskolen må søge samarbejde med miljøer, som kan være
med til at fremme kvaliteten af de
ingeniører, vi uddanner. Her er Center for Entrepreneurship en interessant partner, men også samfundsvidenskab på universitetet og handelshøjskolen har noget at byde på i den
sammenhæng.

Nyt center
Ove Poulsen er formand for bestyrelsen for iNANO - interdisciplinary
Nanoscience Center ved Aarhus
Universitet - og ser dette forskningscenter som en vigtig partner i den
fortsatte udbygning af samarbejdet
mellem universitetet og IHA. Selv
har han planer om at opbygge et nyt
center sammen med lederen af CTK

hvervsforskeruddannelse på jura.
Her har både advokatvirksomheder
og Justitsministeriet været partnere
i en model, hvor den ph.d.-studerende under uddannelsen er ansat halvt
i virksomheden og halvt på Juridisk
Institut.
- Det er juristerne, der hidtil mest
hensigtsmæssigt kan udnytte denne
ordning, men vi forhandler om at
bruge den også på andre områder,
siger Tom Latrup-Pedersen om modellen, der supplerer den erhvervsforskeruddannelse, som finansieres
af Videnskabsministeriet. Derudover
er fakultetets ph.d.stipendier finansieret af bl.a. Det Samfundsvidenskabelige Forskningsråd og fakultetets egne bevillinger.

Ny fordeling
mellem institutter
Samtidig med satsningen på forskeruddannelsen vil fakultetet ændre på fordelingen af de penge, som
de enkelte instituttet råder over.
- Der er tale om en forenkling, hvor
vi fremover i højere grad fordeler ef-

Aarhus, Søren Keiding, der er professor ved Kemisk Institut og en af
Ove Poulsens tidligere studerende.
Centret skal udnytte de synergier,
der ligger mellem universitetets
knowhow inden for optiske teknologier og ingeniørhøjskolens ekspertise i apparatteknologi, fiberoptik og
elektronik. Det er stærkt inspireret
af iNANO-centret samt Mikroelektronik Centret på DTU, som via ingeniørkunst skulle bygge bro mellem grundvidenskab og anvendt
teknologi.
- iPhotonics, som centret foreløbig
hedder, skal være et “state of the artcenter” for laserteknologi og optiske
teknologier og et mødested for cand.
scient.er og ingeniører, forklarer
Ove Poulsen, der foreløbig har femseks år i rektorstolen på IHA. Men
visionerne skal være realiseret inden den tid.
- Vi skal inden for to år køre med
det store tog, og det kan vi. Alle er
ivrige efter at rykke nu, siger manden med ry for at flytte hegnspæle.

ter aktivitet og indtjening. Kort sagt
belønner vi dem, der er i stand til
selv at skabe indtægter, forklarer
dekanen.
Forringelsen af fakultetets økonomi skyldes, at en del af basisbevillingen fra Finansloven via procentbesparelser skal retur til Videnskabsministeriet. Herfra omfordeles
pengene til de "effektive" forsknings- og undervisningsmiljøer ud
fra kriterier som andel i eksterne
bevillinger til forskning, bevillinger
til forskeruddannelse, samt hvor
mange, der gennemfører de enkelte
uddannelser.
- Vi har effektive uddannelser, så
vi regner med at få en pæn andel på
det område. Men da samfundsvidenskabelige og humanistiske fakulteter traditionelt ikke har den
store eksterne finansiering, er det
ikke sikkert, at disse “tørre” fakulteter får del i pengene, selv om de
skulle komme tilbage til Aarhus
Universitet, forklarer dekanen.
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Jacob Wamberg,
lektor, mag.art., er fra 1.
januar 2004 udnævnt til professor i kunsthistorie ved
Institut for Æstetiske Fag.
I sin forskning beskæftiger
Jacob Wamberg sig med
kunsten ud fra en bredt
anlagt model for kulturens
tilblivelse og virkemåde.
Denne kultur-evolutionistiske synsvinkel har han især
anlagt i forbindelse med den
netop indleverede doktorafhandling “Landskabet som
verdensbillede. Naturafbildning og kulturel evolution i
Vesten, fra hulemalerierne til den tidlige
modernitet”. I de senere år har han desuden inddraget kunsten i det 20. og 21.
århundrede, hvor han også overvejer kulturens plads i den biologiske evolution.
Kunsten mellem 1300- og 1500-tallet samt
kunstteori og metode er blandt de øvrige
interessefelter.
Jacob Wamberg, som er 42 år, blev i 1990
magister i kunsthistorie ved Københavns
Universitet, hvor han i 1991 fik et ph.d.stipendium. I 1996 blev han ansat som adjunkt ved Institut for Kunsthistorie (nu Afdeling for Kunsthistorie) ved Aarhus Universitet, hvor han i 1999 blev lektor.
Jacob Wamberg var i årene 1986-88 fast
kunstanmelder ved Weekendavisen og fra
2001-2003 i bestyrelsen for Dansk Kunstkritiker Forening, ligesom han i perioden
1997-2002 sad i redaktionen af kunsttidsskriftet Periskop.
Tiltrædelsesforelæsningen “Mellem æter og
afgrund. Om middelalderens dualistiske
landskabsbillede.” holdes den 6. februar kl.
15 i Store Sal, Ridehuset, Langelandsgade.

Eksperter,
smagsdommere
eller formidlere?
Den egentlige formidling af
forskning fylder mindre og
mindre i mediebilledet. Hvad
betyder det for forskningen
og den offentlige debat?
AF ANDERS CORRELL
Ifølge det store forskningsprogram
Magtudredningen er det i dag de samfundsvidenskabelige forskere, som
klart optræder hyppigst i medierne.
Magtudredningen belyser bl.a. udviklingen i brugen af ekspertkommentarer
i aviserne fra 1961 og frem til 2001.
Ifølge professor, dr.scient.pol. Lise Togeby, Institut for Statskundskab og formand for Magtudredningen, er der to
ting, som springer i øjnene, når det drejer sig om mediernes brug af forskere:
Der har i perioden været en stor vækst
i brugen af forskere generelt, men specielt på det samfundsvidenskabelige
område er antallet af ekspertkommentarer i medierne nærmest eksploderet
siden 1981.

Forskerne delt i to grupper

Peter Løchte Jørgensen,
cand.scient.oecon., ph.d., er
udnævnt til professor i
driftsøkonomi ved Institut
for Økonomi, Afdeling for
Virksomhedsledelse.
Peter Løchte Jørgensen forsker primært i finansieringsog investeringsteori. Hans
forskning har bl.a. bidraget
til en øget forståelse for livsforsikrings- og pensionssektorens produkter og de forpligtelser, der er forbundet
hermed. De praktiske muligheder for at bruge optionsteorien har han behandlet i
både danske og internationale artikler om præstationsbetinget
aflønning af erhvervsledere, og han har
publiceret videnskabelige artikler om
rentestrukturteori.
Aktuelt arbejder Peter Løchte Jørgensen
med projekter inden for produktudvikling,
asset-liability management (aktiv-passiv
forvaltning) samt kreditrisikoanalyse i
livsforsikrings- og pensionsselskaber.
Peter Løchte Jørgensen er kandidat fra
Aarhus Universitet og erhvervede ph.d.graden i finansiering ved Handelshøjskolen i Århus i 1994. Siden har han været
ansat dels ved Institut for Matematiske
Fag, dels ved Afdeling for Virksomhedsledelse. Den 36-årige professor er en efterspurgt foredragsholder og underviser ved
kurser i den finansielle sektor, og har desuden været konsulent og rådgiver for en
lang række virksomheder.

Dernæst er der sket en ændring i den
måde, forskerne optræder i medierne
på. Tidligere bidrog forskerne primært
med forskningsformidling, dvs. med
kommentarer til egen eller andres
forskning; i dag domineres mediebilledet af kommentarer til politiske beslutninger eller andre begivenheder. En
udvikling, der for alvor har bragt samfundsvidenskaben ind på en klar førsteplads i medierne.
- Man kan opdele fagområderne i to
grupper. I den ene gruppe har vi natur-, sundheds- og jordbrugsvidenskaberne samt de tekniske fag. De udtaler
sig stadigvæk helt overvejende om deres egen eller andres forskning, altså
forskningsformidling.
Den anden gruppe består af samfundsvidenskaberne og humaniora. De
kommenterer sjældent egentlige forskningsresultater, men udtaler sig oftest
om små og store begivenheder i det
danske samfund, siger Lise Togeby.
Som eksempler på områder, der i stigende grad bliver videnskabeliggjort,
nævner Lise Togeby politik, børneopdragelse, narkotika og madvarer.
Spørgsmålet er, om den stigende inddragelse af forskere i sådanne brede
emner er med til at øge forståelsen og
gøre det lettere for den enkelte borger
at tage stilling, eller om forskerne med
deres ekspertudtalelser mindsker den
enkelte borgers interesse og lyst til at
deltage i debatten, fordi den bliver for
indforstået og uoverskuelig, den såkaldte “smagsdommereffekt”.

Brug for eksperter
- Jeg er ikke i tvivl om, at der på mange områder er et stort behov for, at forskerne kommer med deres vurderinger.

Borgerne bombarderes med nyheder,
rapporter, undersøgelser og beretninger. Forskerne kan være med til at vurdere lødigheden af forskellige undersøgelser og argumenter og sætte spørgsmålstegn ved politiske og administrative beslutninger.
- Jeg synes dog, det er et problem,
hvis den hyppige brug af eksperter i

For nutidens forskere er det ikke nok
at levere kvalitetsforskning og
inspirerende undervisning.
Kravene omfatter også samarbejde
med erhvervslivet og formidling til
den brede offentlighed. Vi har set
nærmere på forskerne i medierne.

medierne får det til at se ud, som om
politiske spørgsmål kan afgøres på et
videnskabeligt grundlag. Viden styrker
kvaliteten af den politiske og offentlige
samtale. Men grænsen mellem positiv
viden om en sags rette forhold og de politiske konsekvenser heraf kan være
svær at drage, siger Lise Togeby.
- Det vil være ødelæggende for den politiske debat, hvis forskernes bruges til
at videnskabeliggøre politiske spørgsmål. Omvendt er man som forsker forpligtet til at udtale sig om de emner,
man har forstand på, og på den måde
bidrage til samfundsdebatten, siger Lise Togeby.
Lise Togeby er ikke i tvivl om, at den
nuværende udvikling med forskerne i
medierne vil fortsætte, fordi både forskere og medier er interesseret i denne
udvikling. Dermed lever forskerne til
fulde op til Videnskabsministeriets forventninger om, at universiteterne skal
udveksle viden og kompetencer med
det omgivende samfund og tilskynde
medarbejderne til at deltage i den offentlige debat.
Spørgsmålet er imidlertid, om den nuværende udvikling med en forholdsvis
lille andel af egentlig forskningsformidling kommer forskningen til gode, og
om den fremmer den offentlige debat
og forståelse. Derfor er der ifølge Lise
Togeby et stort behov for en debat om
forholdet mellem forskere og medier.
www.ps.au.dk/magtudredningen

Forskerne skal skabe
sammenhænge
Når TV-avisen i stigende grad gør brug
af forskere, så skyldes det ifølge redaktionschef Marianne Blichfeldt, TV-avisen i Århus, at forskerne skal være
med til at skabe overblik og sammenhænge. Kravet til de forskere, som skal
medvirke på tv, er, at de har stor indsigt i det pågældende emne og er gode
til at formulere sig. Sidst, men ikke
mindst, skulle de meget gerne kunne
hæve sig et niveau op over politikere og
lægfolk.
- Egentlig beder vi forskerne om at
bruge deres faglighed til at kommunikere eller udlægge teksten. Det er naturligvis op til den enkelte forsker, hvor
langt han eller hun vil gå. Men der er
ingen tvivl om, at vi langt hen ad vejen
foretrækker forskere, som er i stand til
at sætte forskningen i perspektiv i forhold til det omgivende samfund, siger
Marianne Blichfeldt.
- Netop det, at man ofte skal kunne
angribe stoffet fra et overordnet perspektiv, gør det svært at bruge specialister, f.eks. naturvidenskabelige forskere. Undtagelsen er dog, når vi har en
landing på Mars og lignende.

Tordenskjolds soldater
Marianne Blichfeldt er godt klar over,
at den ekspertgruppe, som DR benytter sig af, er meget snæver set i forhold
til den store skare af forskere, som man
med rette kunne anvende.
- Vi diskuterer ofte, hvad vi kan gøre
for at brede vores ekspertgruppe ud.
Der er flere eksperter, som takker nej,
fordi de er blevet for “slidte”. Men det
kræver et meget stort arbejde at udbygge et netværk af forskere, som vi
kan trække på. Ikke nok med at forskeren skal vide noget om emnet, han
eller hun skal også kunne begå sig på
tv, og det kan godt være meget svært at
kombinere, siger Marianne Blichfeldt.

Forskere i database
For bl.a. at lette journalistens adgang
til forskerne, er de fleste højere læreanstalter i dag i gang med at opbygge databaser over forskere og fagområder,
som kan være tilgængelige på hjemmesiden. På Aarhus Universitet er det Erhvervskontakten, som står for dette arbejde. Databasen forventes færdig i begyndelsen af 2005.
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I mediernes søgelys
- Jeg prøver at sige til mig selv, at jeg udtaler mig på mit fags vegne.
Det lyder måske lidt hovskisnovski, men det er et vigtigt udgangspunkt for mig,
siger professor, dr.jur. Jens Peter Christensen.
AF ANDERS CORRELL
Jens Peter Christensen har slet ikke tal på alle de gange, han har optrådt i medierne, men
ifølge ham selv summer alene hans tv-medvirken op til langt over hundrede. Og det mærkes.
Professoren ved Juridisk Institut ved præcis,
hvad han vil opnå med et interview, og han er
ikke bange for at rette på journalisten. Han
har vænnet sig til mediernes arbejdsbetingelser. At man opererer med korte tidsfrister, at
et-to minutter er den tid, man har til rådighed
på tv eller i radio, og at overskriften kan være
rent gak, fordi den i sidste ende er formuleret
af redaktionssekretæren.

En autoritet
På trods af de ofte svære arbejdsbetingelser,
siger Jens Peter Christensen ja til medierne,
hvis han mener, han har noget at bidrage
med. Men han forsøger altid at holde sig inden
for sit fagområde, og han er ikke bange for at
sige nej, hvis emnet bliver for tyndbenet eller
perifert.
- Jeg prøver at sige til mig selv, at jeg udtaler
mig på mit fags vegne. Det lyder måske lidt
hovskisnovski, men det er et vigtigt udgangspunkt for mig. Journalisten er jo ikke interesseret i at tale med mig, fordi jeg som privatperson er et sandhedsvidne. Journalisten er
interesseret i mig, fordi han skal have underbygget sin historie rent fagligt eller kan få en
god faglig vinkel på historien.
- Journalisten er ikke nødvendigvis optaget
af, om det, jeg siger, er sandt. Han eller hun
bruger mig som en faglig autoritet. Derfor skal
man hele tiden tænke på sit fag og vurdere,
om man har tilstrækkelig fast grund under
fødderne til at kunne sige noget. Man skal også tænke på, at selv om man bare er en "skide
professor" på et jysk universitet, så indgår så-

dan nogle udtalelser jo i den politiske kamp
bagefter. Det er ikke ligegyldigt, hvad man siger, det kan have stor politisk betydning, siger
Jens Peter Christensen.

Den vigtige pingpong
Jens Peter Christensen bruger meget tid på at
arbejde med journalisterne inden et interview,
specielt ved tv-optagelser. Han sammenligner
journalisten med den begavede student, som
stiller de mærkelige og kringlede spørgsmål,
og som forventer, at svarene er forståelige.
- Jeg siger ofte til journalisten: Du er nødt til
at spørge på den måde, ellers kan jeg ikke svare på dit spørgsmål, og det respekterer de som
regel altid. Det er meget vigtigt med den pingpong mellem interviewer og den interviewede.
- Mange forskere tror, at journalister kun er
ude på at lave løgnehistorier, men det er ikke
rigtigt. Jeg er ikke et offer, men en værdifuld
kilde, og journalisterne er meget interesseret i
at kunne bruge mig igen. Jeg har lært særdeles meget af at samarbejde med journalister
specielt nyhedspressen. Det at begå sig i medierne er et håndværk, og man skal ikke tro, at
alle egner sig til det - også fordi det grundlæggende ligger så fjernt fra vores hverdag som
forskere, siger Jens Peter Christensen.
For Jens Peter Christensen er det lysten og
det, at man har noget at bidrage med, som
skal drive værket. Han giver ikke meget for
mediekurser og den slags. Det vigtigste er, at
man kun udtaler sig om ting, man har forstand på, og at man gør det på en måde, så
den berømte eller berygtede Maren i kæret
kan forstå det.
- Sådan nogle som mig er løbende i vælten,
fordi det er blevet meget mere almindeligt at
få eksperter til at udtale sig om politik og jura.
Derfor skal man naturligvis være varsom
med, hvad man siger ja til. Der er nogle, som
altid har en kommentar til alting - det er specielt galt inden for de mere bløde dele af sam-

fundsvidenskaben. Du kan godt blive en helt i
medierne, uden at du er det fagligt, og det synes jeg er et problem. Det styrker ikke den
troværdighed, vi som forskere gerne skulle repræsentere, når vi medvirker i medierne, siger han.

En god oplevelse
Den ny universitetslov lægger op til, at forskerne skal bruge mere tid på at deltage i den
offentlige debat. Derfor er det et ofte tilbagevendende spørgsmål, om forskerne ikke burde
krediteres for den tid de bruger i medierne,
men det er Jens Peter Christensen aldeles
uenig i.
- Vi skal holde fast i, at man er videnskabeligt ansat og bliver bedømt som sådan. Pressekontakt og det at medvirke i medierne må
bære lønnen i sig selv. Man får en bredere
kontaktflade, man bliver inddraget i flere ting,
og man får mulighed for at udbrede sin forskningsviden til et stort og bredt publikum, og
det må være nok i sig selv.
For Jens Peter Christensen er det næsten
altid en god oplevelse at medvirke i medierne.
Måske skyldes det hans helt naturlige måde
at håndtere medierne på, og at han ikke lader
sig gå på af et fejlcitat eller en forkert overskrift? Måske skyldes det, at han hver gang
forbereder sig meget seriøst, så han kan formidle budskabet ud, selv om han kun har et
halvt minut i en nyhedsudsendelse? Eller måske skyldes det, at han grundlæggende synes,
at det er både sjovt og lærerigt at medvirke i
medierne. Det er nok en kombination af det
hele.
- Det skal være en god oplevelse, og heldigvis
er min hukommelse så kort, at jeg hurtigt
glemmer de gange, hvor det er gået galt. Man
må endelig ikke undervurdere den magt, medierne har. En dårlig optræden er ikke karrierefremmende. Omvendt kan en god optræden
være en fordel, fordi man bliver kendt uden
for universitets mure. Så kan rønnebærrene
måske godt gå hen og blive lidt sure en gang
imellem, men sådan er universitetet jo, vi er jo
sat i verden for at kritisere hinanden, siger
Jens Peter Christensen med et stort smil.
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UDLAND
Terrorfrygt betyder
dyre studentervisa
Den amerikanske regering vil indføre
et gebyr på 100 dollars for bedre at
kunne undersøge visumansøgninger
fra udenlandske studerende. Gebyret
skal blandt andet gå til at administrere en ny stor database, som registrerer
oplysninger om samtlige gæstestuderende i landet. Dermed vil det også
for danske studerende blive dyrere og
tage længere tid at få godkendt et studieophold på et amerikansk universitet.
Initiativet er endnu et led i de mange
sikkerhedsmæssige forholdsregler, der
er indført i USA efter 11. september
2001. I løbet af 2004 bliver det desuden lovpligtigt for udenlandske studerende i USA at bære rundt på et idkort med foto og personens fingeraftryk.
Sammenslutningen af amerikanske
universiteter har protesteret mod forslagene, som den mener vil give en
falsk fornemmelse af tryghed og desuden være usædvanlig tidskrævende.
Før 11. september kunne man få et
studievisum i løbet af et døgn, mens
det i dag tager mellem to og fire måneder.
Og som om det ikke allerede var dyrt
og besværligt nok, indeholder regeringens forslag også krav om, at studerende møder personligt op på den
amerikanske ambassade i deres hjemland med en kvittering for betalt
gebyr i hånden.
Gebyrforslaget ventes vedtaget i denne måned.

Flere EU-forskere til USA
Terrorfrygt og besværlige visumregler
forhindrer tilsyneladende ikke europæiske forskere i at flytte karrieren til
USA. Ifølge en ny rapport fra Den
Europæiske Kommission fortsætter
den transatlantiske brain-drain med
britiske, tyske og franske forskere
klart i spidsen. Og mange har ikke
tænkt sig at vende tilbage. Ifølge
Kommissions-rapporten har 75 procent af de europæiskfødte forskeremigranter, der blev færdiguddannet mellem 1991 og 2000, ingen aktuelle planer om at vende tilbage til deres hjemland. De fleste nævner bedre arbejdsbetingelser og -muligheder som den
vigtigste årsag til at blive i USA.
Kommissions-rapporten har også
sammenlignet EU’s og USA’s evne til
at tiltrække forsknings- og udviklingsmidler fra virksomheder over Atlanten. Her viser resultatet, at USA er
betydelig bedre til at skaffe midler fra
europæiske virksomheder end omvendt. I 2000 alene var der på dette
område tale om en nettogevinst på 5
mia. euro for amerikansk forskning.
Kommissions-rapporten konkluderer,
at manglen på kvalificerede folk inden
for videnskab og teknologi isoleret set
er den største trussel mod Europas
langsigtede velfærd og innovative
styrke.
Hele rapporten findes på
http://europa.eu.int/comm/research/
press/2003/pr2511en.html
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DOKTORGRADEN
Forsvar
SUN
Fredag den 16. januar 2004, kl. 14.00 forsvarer lektor
Torben Laursen, ph.d. sin doktorafhandling med titlen:
“Clinical pharmacological aspects of growth hormone
administration”. Forsvaret er offentligt og finder sted i
Auditorium 4, Auditoriehuset, Bygning 252, Universitetsparken. De officielle opponenter er overlæge, dr.med.
Claus Hagen og overlæge, dr.med. Jesper Sonne.
Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til
doktoranden Bakke Allé 13C, 8230 Åbyhøj.
Fredag den 20. februar 2004, kl. 14.00 forsvarer professor
Thomas Gryesten Jensen sin doktorafhandling med titlen:
“Gene transfer into human epidermis as an experimental
model for somatic gene therapy”. Forsvaret er offentligt og
finder sted i Auditorium 424, Anatomisk Institut, Bygning
230, Universitetsparken. De officielle opponenter er professor Finn Skou Pedersen, ph.d. og overlæge, dr.med. Finn
Cilius Nielsen. Afhandlingen kan rekvireres ved henvendelse til doktoranden Egevej 2, 8541 Skødstrup.

PH.D.-GRADEN
Forelæsninger
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i odontologi
holder cand.odont. Pia Wogelius den 16. januar 2004, kl.
14.00 et offentligt forsvar med titlen: “Aspects of dental
health in children with asthma. Epidemiological studies of
dental anxiety and caries among children in North Jutland
County, Denmark”. Forsvaret finder sted i Auditorium 3,
Aarhus Tandlægeskole, Vennelyst Boulevard 9
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin holder cand.med. Kaj Aage Sparle Christensen den 16. januar
2004, kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen: “Screening
for functional and mental disorders in general practice.
Results from a randomised clinical trial”. Forsvaret finder
sted i Samfundsmedicinsk Auditorium, bygning 262, lokale
101, Bartholins Allé.
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder cand.scient. Maj Britt Larsen den 16. januar 2004,
kl. 13.00 et offentligt forsvar med titlen: “Effects of insulin
antibodies on the bioactivity of insulin”. Forsvaret finder
sted i Novo Nordisk Fritidscenter, Hal B, Bygning 8Q,
Laurentsvej 45, 2880 Bagsværd.
Tildelinger
SUN
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultetsråd har på sit møde
den 8. dec. 2003 tildelt følgende ph.d.-graden i medicin:
Cand.med. Christian Born Djurhuus for afhandlingen
“Aspects of acute glucocorticosteroid and growth hormone
actions in the regulation of human lipid metabolism”.
Cand.med. Inge Scheel Andersen for afhandlingen “The
extrinsic neural control of anorectal motility in the Göttingen minipig”.

Cand.med. Jens Aage Kølsen Petersen for afhandlingen
“The effect of hypertonicity on immune function in
humans”.
Cand.scient. Lars Dyrskjødt Andersen for afhandlingen
“Classification of bladder cancer by microarray expression
profiling – towards a general clinical use of microarrays in
cancer diagnostics”.
Cand.med. Trine Hyrup Mogensen for afhandlingen
“Molecular mechanisms of NF-kB activation during viral
infections”.
Cand.med. Marius Berndt Carstensen for afhandlingen
“Postprandiel lipaemia and endothelial function in type
2-diabetic subjects: A comparison in type 2 diabetic male
subjects with and without verified myocardial infarction”.
Cand.med. Susanne Wulff Svendsen for afhandlingen
“Shoulder disorders and postural load factors”.
Stud.med. Mikala Wang for afhandlingen “The
immunomodulatory actions of CTB and its use as an
adjuvant for antigen-specific oral tolerance induction
in autoimmune diabetes”.
Cand.med. Lene Kristensen for afhandlingen “Atrial
fibrillation in patients with sick sinus syndrome. Clinical
and electrocardiographic predictors of atrial fibrillation
after pacemaker implantation”.
Christiaan M. Fulton, B.Sc. for afhandlingen “Sodium
dependen bicarbonate cotransport (NBC). Characterization
in rat kidney and testes and development of an electroneutral NBC knockout mouse”.
SAM
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 25.
november 2003 tildelt Michael Knie-Andersen ph.d.-graden
i økonomi på grundlag af afhandlingen “Customer Relationship Management in the Financial Sector.”
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 8.
december 2003 tildelt Martin Korch Enevoldsen ph.d.-graden i statskundskab på grundlag af afhandlingen “Theory
of Environmental Agreement and Taxes: CO2 Policy Performance in Comparative Perspective.”
Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsråd har den 8.
december 2003 tildelt Loa Clausen ph.d.-graden i psykologi
på grundlag af afhandlingen “Udbytte og forandring hos
spiseforstyrrede patienter i psykoterapeutisk behandling en 2 1/2 års opfølgning.”

FORELÆSNINGER
Tiltrædelsesforelæsning
I anledning af sin tiltrædelse som professor på Afdeling for
Kunsthistorie, Institut for Æstetiske Fag, afholder Jacob
Wamberg tiltrædelsesforelæsning: “Mellem æter og afgrund. Om middelalderens dualistiske landskabsbillede.”
Forelæsningen finder sted fredag den 6. februar 2004 kl.
15.00 i Store Teatersal, Langelandsgades Kaserne, Langelandsgade 139. Bygning 585, Aarhus Universitet.

Aarhus Universitets Forskningsfond
Der indkaldes herved ansøgninger til Aarhus Universitets
Forskningsfond. Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.
1. Der ydes primært tilskud til konkrete videnskabelige
undersøgelser, “projektbevillinger”. Der kan blandt andet
søges støtte til aflønning af teknisk og administrativ medhjælp, til videnskabelig medhjælp, apparatur, publikationer, rejser og kongresser. Kun forskere med tilknytning til
universitetet kan opnå støtte fra fonden til sådanne formål.
Ansøgningsskema 1.
2. Fastansatte forskere ved Aarhus Universitet kan endvidere søge et forskningsstipendium svarende til egen løn,
eller en bevilling til frikøb for undervisningsforpligtelse i en
periode, med henblik på at kunne koncentrere sig om en
forskningsopgave.
Ansøgningsskema 2.
3. Der kan endelig søges stipendiestøtte til forskeruddannelse inden for følgende kategorier:
a) Scholarstipendier til første trin af en forskeruddannelse
eller til et særligt videnskabeligt arbejde uden for normalt
kandidatstudieforløb. Det månedlige stipendiebeløb svarer
til to ph.d.-SU-klip (pr. ca. 8.700 kr./md.). Der udbetales
ikke feriepenge.
b) Andre stipendieformer, for eksempel supplerende støtte
til allerede opnåede stipendier til studier i udlandet, kortvarig støtte til påbegyndelse af forskeruddannelse eller
støtte til gæstestuderende ved Aarhus Universitet. Stipendiebeløbene fastsættes konkret efter indstilling fra fakultetet.
Ansøgningsskema 3.
4. I foråret 2004 foretages uddelinger inden for følgende
samlede beløbsrammer, der skal dække både projektbevillinger, lønbevillinger og forskeruddannelse:
Humaniora - kr. 1.760.000
Sundhedsvidenskab - kr. 3.520.000
Samfundsvidenskab - kr. 1.760.000
Teologi - kr. 440.000
Naturvidenskab - intet opslag, da rammebeløbet uddeles
til projekter, der indstilles af Det Naturvidenskabelige
Fakultet
Ansøgningsskemaerne findes på www.au.dk/auff som
websider. Ansøgeren skal anføre sit CPR-nummer ved indtastning. Det er en forudsætning, at det pågældende CPRnummer er registreret i AROS (Aarhus Universitets administrative edb-system).
Skulle det ikke være tilfældet, kan der rettes henvendelse
til Lise Poulsen, Konsistorialkontoret (tlf. 8942 1140, epost: lp@adm.au.dk).
Når alle oplysninger er anført, skal ansøgningsskemaet
udskrives, underskrives og sammen med eventuelt bilagsmateriale fremsendes til Journalkontoret. Bemærk venligst, at ansøgninger med bilag til såvel Det Humanistiske
Fakultet som Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet skal
indsendes i 4 eksemplarer.
Ansøgninger skal være Journalkontoret i hænde senest
mandag den 2. februar 2004, kl 12.00. Postadresse: Nordre
Ringgade 1, 8000 Århus C.
Fonden gør opmærksom på, at ansøgninger, der modtages
af Journalkontoret efter dette tidspunkt, ikke vil blive behandlet. Ansøgeren har selv ansvaret for, at ansøgningen
kommer rettidigt frem til Journalkontoret. Ansøgerne vil
få svar primo maj 2004.
Forskningsfondens næste indkaldelse af ansøgninger sker
i august 2004 med forventet ansøgningsfrist 13. september.
Danish Cardiovascular Research Academy 3 PhD-Scholarships in Cardiovascular Sciences
Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) is a
national graduate school aimed to stimulate research and
training of PhD students specifically within cardiovascular
sciences. DaCRA is funded for a 5-year period by The
Danish Research Agency, the three Danish Faculties of
Health Sciences and private sponsors. See our web site on
www.dacra.dk for further information about the Academy.
As part of our 5-year programme, three PhD scholarships
are available for qualified applicants from February 2004.
These scholarships are dedicated the following research
areas and allocated to research centers at the Faculties of
Health Sciences. Potential applicants should consult our
website www.dacra.dk for a more detailed announcement
of each individual scholarship.
Regulation of renal salt and water handling
in complex kidney diseases
The Water and Salt Research Centre, University of Aarhus
Contact person: Jørgen Frøkiær, The Water and Salt Research Centre, Skejby Sygehus (jf@iekf.au.dk).
Deadline 15 January 2004.
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Human cardiovascular systemic function
with potential clinical applications
Department of Physiology and Pharmacology and Odense
University Hospital, University of Southern Denmark
Contact persons: professor Peter Bie, Physiology and Pharmacology (pbie@health.sdu.dk) and professor Torben Haghfelt,
Department of Medicine B, Odense University Hospital.
Deadline 15 January 2004.

Rejser
Inden for samme forskningsområde kan forskere søge støtte
til rejser under 1 måneds varighed (ekskl. løn).
For begge ansøgningsmuligheder gælder, at ansøgninger kan
indsendes løbende. Særlige ansøgningsskemaer og vejledninger kan hentes på www.cancer.dk eller kan rekvireres på tlf.
3525 7257, tlf. 3525 7258 eller tlf. 3525 7259.

Ion channels in the heart – molecular and clinical studies
Copenhagen Heart Arrhythmia Research Centre, University
of Copenhagen
Contact person professor: Søren-Peter Olesen, Department of
Medical Physiology (spo@mfi.ku.dk).
Deadline 15 January 2004.

Det læge- og naturvidenskabelige udvalg
(Rejse- og scholarstipendieudvalget)
Rejser
Forskere kan søge støtte til rejser over og under 1 måneds
varighed (ekskl. løn).
Ansøgningsfrister: 15. februar, 15. maj, 15. august og 15.
november inden kl. 16.00.
Svartidspunkter: Henholdsvis ultimo marts, juni, september
og december.
Bemærk: Ansøgning skal indsendes så tidligt, at svar (se
tidspunkter) foreligger, inden bevillingen skal anvendes.

Further information about each scholarship can be obtained
by contact to the relevant contact person. Application in 5
copies marked "Cardiovascular PhD" should be addressed to
the respective Faculty of Health Sciences and received not
later than noon on the date specified above.

Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning
Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning opslår hermed
et mindre antal post-doc-stipendier af en maximal varig på 3
måneder. Stipendierne skal afvikles i perioden 1. marts til 31.
december 2004.
Ansøgning indeholdende dokumentation for ph.d.-grad eller
videnskabelige produktion ækvivalerende hermed. Yderligere
ønskes detaljeret redegørelse for stipendieperiodens forskningsplan.
Ansøgningsskemaer (skal anvendes) kan rekvireres på tlf.
8949 5502 eller på hjemmeside www.iekf.au.dk. Skemaet er
at finde under administration.
Ansøgninger, som fremsendes i 17 eksemplarer må være
Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Skejby Sygehus, 8200 Århus N i hænde senest den 26. januar 2004, kl.
12.00.

Kræftens Bekæmpelse
Støtte til videnskabelige selskabers møder
De videnskabelige selskaber kan i 2004 i forbindelse med
afholdelse af åbne møder ansøge Kræftens Bekæmpelse om
økonomisk støtte til dækning af udgifter i forbindelse med
udenlandsk foredragsholders forelæsning om kræftrelevante
emner. Ansøgningen skal indeholde:
1) et budget for foredragsholderens udgifter i forbindelse
med rejse og ophold
2) oplysninger om mødets samlede budget
3) en kort beskrivelse af foredragets indhold herunder
en specificering af cancerrelevansen i foredraget.
Der findes ingen specielle ansøgningsskemaer. Ansøgningen
(1 original + 3 kopier) sendes i god tid før mødets afholdelse
til: Bevillingssektionen, Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø.
Ansøgningsterminer: 15. februar, 15. maj, 15. august og
15. november inden kl. 16.00.
Ansøgningerne behandles af et underudvalg af Det Læge- og
Naturvidenskabelige Udvalg.

LEGATER/STIPENDIER
Novo Nordisk Fonden
Udvalget for Kunsthistorisk forskning indkalder ansøgninger
til kunsthistoriske forskningsprojekter. Der kan søges støtte
til et selvstændigt projekt eller en klart angivet del af et større
projekt inden for kunsthistorisk forskning, herunder klassisk
arkæologi. Desuden til projekter, som kan bidrage til at udvikle kunsthistorisk forskning. Forskningen skal fortrinsvis
udføres i Danmark. Der er 1.2 mio.kr. til uddeling, som finder
sted medio marts 2004.
Ansøgningsskema med udførlig vejledning findes på Fondens hjemmeside www.novonordiskfonden.dk
Ansøgninger indtastes i et internetbaseret ansøgningssystem og sendes elektronisk til Fonden senest mandag den 23.
februar 2004 kl. 16.00.
Novo Nordisk Fonden, Brogårdsvej 70,
Postboks 71, 2820 Gentofte,
Tlf: 4443 9038, E-mail: nnfond@novo.dk
Kræftens Bekæmpelse
Det psykosociale forskningsudvalg
Scholarstipendier
Under studietiden kan studerende søge scholar-stipendium i
forbindelse med udførelse af et projekt inden for forskningsområdet: Psykosociale aspekter ved kræft.
Scholarstipendiet kan søges i op til 12 måneder og er på 7.000
kr. pr. måned svarende til 84.000 kr. pr. år.

Scholarstipendier
Under studietiden kan studerende søge scholar-stipendium i
forbindelse med udførelse af et forskningsprojekt inden for
eksperimentel, klinisk og epidemiologisk kræftforskning.
Scholarstipendiet kan søges i op til 12 måneder og er på
7.000 kr. pr. måned svarende til 84.000 kr. pr. år.
Det er en forudsætning, at projektet kan afsluttes inden for
den periode, der søges støtte til.
Ansøgningsskemaer og vejledninger kan hentes på
www.cancer.dk eller rekvireres på tlf. 3525 7257 / 7258 / 7259.

1 ph.d.-stipendium i dansk arkitekturhistorie
– Æstetiske Fag
Der opslås et ph.d.-stipendium ved Institut for Æstetiske Fag,
Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet med studiestart pr. 1. april 2004 eller snarest derefter for en periode på
indtil 3 år. Ph.d.-stipendiet opslås i et emne inden for de sidste
250 års danske arkitekturhistorie.
Ph.d.-stipendiet samfinansieres mellem Kulturministeriet,
Kunstakademiets Bibliotek og Det Humanistiske Fakultet,
Aarhus Universitet.
Det fulde opslag kan læses på web-adressen:
http://www.hum.au.dk/fak/phd/opslag/sam-fin/home.htm.
Ansøgningsfrist: 10. februar 2004 kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-218/1-13.

Dansk-Israelsk Studiefond til minde
om Josef og Regine Nachemsohn
Ovennævnte fond har til formål at yde stipendier til danske
studerende til studier ved et israelsk universitet eller anden
højere læreanstalt og til israelske studerende til studier ved et
dansk universitet eller anden højere læreanstalt.
Fonden er oprettet i medfør af bestemmelser i antikvitetshandler David B. Nachemsohns testamente til minde om
forældrene Josef og Regine Nachemsohn. Der kan årligt uddeles legatportioner á kr. 10.000,- eller multipla heraf, dog maksimalt kr. 50.000,- til brug i studieåret 2004/2005.
Ansøgning med bilag sendes i 5 eksemplarer til studiefondens adresse: Advokat Carsten R. Christiansen, Ny Vestergade 17, 1471 København K, (tlf. 33127913), hvor særligt ansøgningsskema kan rekvireres mod fremsendelse af frankeret
svarkuvert. Ansøgningsfrist 31. januar 2004. Svar kan forventes i løbet af foråret 2004.

Birthe og Knud Togebys Fond
Bestyrelsen indkalder ansøgninger om støtte til offentliggørelse af danske videnskabelige arbejder (herunder lærebøger) om emner inden for eller i tilknytning til romanske
sprog og litteraturer. Støtte gives kun til selve trykningsomkostningerne – ikke til sproglig revision af manuskripter.
Ansøgninger sendes til Birthe og Knud Togebys Fond,
Romansk Institut, Njalsgade 128, 2300 København S.
Manuskript og budget for udgivelsen skal medfølge.
Der er ca. 30.000 kr. til uddeling. Frist: 31. januar 2004.

KURSER
Forskerkurser - Sundhedsvidenskab
Generelt for kurserne: Forskeruddannelsen ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus tilbyder kurser med følgende forudsætning for deltagelse: Kandidateksamen (læge,
tandlæge, sygeplejerske m.v.) og/eller forskeruddannelsesforløb (ph.d.-studerende, forskningsårsstuderende).
Kursusafgift: Kursusdeltagelse er vederlagsfri for ph.d.-studerende og forskningsårsstuderende samt lektorer og professorer ansat ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i Århus
med dokumenteret kursusbehov som følge af vejlederfunktion
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for ph.d.-studerende. Ph.d.-studerende fra de øvrige institutioner kan deltage vederlagsfrit, såfremt de har tilsagn
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 på tlf. 8942 4115, på email: phdkurser@sun.au.dk samt på faxnr. 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.
Flow cytometri - j.nr. 69/08
Formål: Indførelse i det teoretiske grundlag for flow cytometri samt de kliniske og forskningsmæssige anvendelsesmuligheder. Endvidere ved demonstrationer at bibringe en
vis praktisk forståelse i præparation af materiale og i praktisk anvendelse af flow cytometre.
Antal deltagere: Max. 15 deltagere.
Tidspunkt: 1.-2. marts og 4.-5. marts 2004.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 4.800,- kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 2. februar 2004 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Gen-miljø interaktion ved kroniske sygdomme
- j.nr. 96/03
Formål: At give kursusdeltagerne den nødvendige baggrund for at forstå og forske i samspillet mellem sundhed,
gener og miljø.
Antal deltagere: Max. 15 deltagere.
Tidspunkt: 1.-4. marts 2004.
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 3.800 kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 2. februar 2004 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Evidensbaseret medicin og Kardiovaskulær
Farmakologi - j.nr. 205/01
Dette kursus afholdes af Aarhus Universitet i samarbejde
med forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DACRA).
Formål og indhold: Målet med dette kursus er at kursisterne får kendskab til basis og metodologi som ligger til grund
for anvendelsen af evidens-baseret medicin i farmakologisk
behandling af kardiovaskulær sygdom. Kursisterne får
kendskab til metoder og principper ved kliniske trials,
Cochrane oversigter, forskning i genetisk profil og fænotype ved individualiseret kardiovaskulær behandling, livstilsintervention og evidens baseret på forskning i dyremodeller. Kurset indgår som en del af curriculum i forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy og derfor
vil prominente nationale og internationale eksperter vil
være involveret i undervisningen ikke alene gennem forelæsninger, men også i forbindelse med diskussioner af
videnskabelige artikler. Kurset afholdes på engelsk.
Antal deltagere: Max. 24 deltagere.
Tidspunkt: Mandag den 29. marts til torsdag den 1. april
2004 (4 dage).
Sted: Victor Albeck Bygningen, Aarhus Universitet.
Kursusafgift: 5.000 kr. (Ingen afgift for ph.d.-studerende).
Kursussekretær: Inger Marie Bro, Farmakologisk Institut,
Aarhus Universitet, tlf. +45 8942 1726.
Ansøgningsfrist: mandag den 2. februar 2004 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
Hjerte "imaging" med SPECT, PET og MR
j.nr. 203/01
Dette kursus afholdes i samarbejde med forskerskolen
Danish Cardiovascular Research Academy. Se kursusprogrammet og forskerskolens øvrige kurser på www.dacra.dk
Formål og indhold: Kursets formål er at give et “state-ofthe-art” overblik over billedmodaliteterne SPECT, PET og
MR i klinisk og eksperimentel kardiologi med særlig vægt
på relationen mellem cellebiologi og de in vivo billeddannende teknikker. Prominente nationale og internationale
eksperter og videnskabsfolk vil holde forelæsninger om
såvel metodologi som biologi og patofysiologi samt give
eksempler på praktisk anvendelse i etablerede forskningsprotokoller. Der gives mulighed for besøg på afdelinger og
laboratorier for at give deltagerne viden om praktiske og
teoretiske muligheder og begrænsninger for de enkelte
metoder samt skabe kontakt med forskere som arbejder
med de billeddannende teknikker.
Tidspunkt: Mandag den 22. marts til torsdag den 25. marts
2004 (4 dage).
Sted: Skejby Sygehus.
Kursusafgift: 4.000,-kr.
Ansøgningsfrist: mandag den 2. februar 2004 kl. 12.00.
I øvrigt henvises til: www.health.au.dk/conman
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Introduktion til e-læringsplatformen Claroline
Workshop ved E-læringsenheden. Lær hvordan du kan bruge
e-læring i din undervisning og til forskning. 27. januar 2004
kl. 12.30-15.00. Yderligere oplygninger på www.iktlab.au.dk

KONGRESSER, MØDER
Nordic narratives in Sport and Physical culture: Transdisiplinary perspectives
Conference in Humanities and Sport Litterature arr. by
Susan J. Bandy, Ph.D. Associate Professor, Center for Idræt.
Fredag den 16. jan. kl. 13.30 – 17.45 samt lørdag den 17. jan.
kl. 9.00 – 19.15, Studenternes Hus, Nordre Ringgade 3, bygn.
421 (indgang fra Fr. Nielsens vej), Mødelokale 1. Gratis.
Yderligere oplysninger: http://imv.au.dk/avit/base/index.htm
eller hos Susan J. Bandy, tlf. 8942 4437, eller e-mail:
bandy@idraet.au.dk hvor tilmelding også kan ske inden den
15. januar.
Ritualer og ritual-teorier

The International Spouses Group
Spring Programme 2004
The International Spouses Group (ISG) provides a social
and cultural meeting place during the semester time for the
wives and husbands of the University's visitors and guest
employees from abroad.
Each semester ISG arranges a number of informative talks,
excursions and social and cultural activities with the aim of
helping newcomers to adjust to their new way of life in Denmark.
ISG's activities are the University's free of charge offer
to all spouses associated to the University. The ISG is supported financially by the Aarhus University Alumni Association.
If you are interested, please contact organiser
Gitte Haahr-Andersen, tel. 8617 7303,
email: ghhaahr@mail.tele.dk
or the External Relations Office,
tel. 8942 2344, email: ala@adm.au.dk
Time:
Place:

Wednesdays 10 am – 12 noon
Faculty Club, Building 421, 1st floor,
Fredrik Nielsens Vej, next to the Student
House (if not otherwise announced)

04 Feb

Welcome and Introductions

11 Feb

Visit to the Aarhus Cathedral. Organist
Anders Ribers tells us about the cathedral
organ and plays some music. (Meet at the
main entrance of the Cathedral at 10 am.
Please be punctual. Children are welcome!).

18 Feb

Informal Get-together (Focus to be announced).

25 Feb

Danish Embroidery Traditions
by Pelse Asboe, Broderi Moderne.

03 Mar

Informal Get-together (Focus to be announced).

10 Mar

Visit to the Danske Bank. Focus on Present
and Future Strategies followed by an introduction to the bank’s electronic box service
system "Robot". Meet at the main entrance
at Kannikegade 4-6 at 10 am sharp.
Please be punctual.

17 Mar

New Museum Theory: An Introduction
(a book) by the author Janet Marstine.

24 Mar

Great Men – Weak Women! The Illness of
Women seen in a Historical Perspective
by Lise Ehlers, Aarhus Municipal Hospital.

31 Mar

Demonstration of Easter Flower Arrangements
by florist Lene Bjerregaard, Juuls Blomster.

14 Apr

Informal Get-together (Focus to be announced)

21 Apr

The Exploration and Settlement of
Eastern Oregon by Anne Hiller Clark.

28 Apr

A guided tour at AroS, the New Art Museum.
Focus on the architechture, the future visions
of the institution and a brief presentation of
the current exhibitions. (Meet at the main
entrance at 10 am. Please be punctual).

05 May End of term PARTY
Autumn 2004: First meeting 1 September
www.au.dk/en/tilknyt/isg/

MANDAG DEN 12. JANUAR 2004

Seminar ved Danmarks Grundforskningsfonds Center
for Studiet af Kulturarven fra Middelalderens Ritualer
fredag d. 30. januar 2004, kl. 10.15 – 17.
Aud. 7, Købmagergade 46, 1. sal, København K.
Ritualforskning er et felt, der på den ene side involverer en
række forskellige fag og fagtraditioner, på den anden side nyder en omfattende teoretisk bevågenhed. Seminaret bringer
sider af dette felt i spil. 8 forskere fra religionsvidenskab,
historie, musikhistorie og teologi præsenterer ritualer fra en
række sammenhænge (Gammel Testamente, marokkanske
bade, Hildegard af Bingen, ridder-, hof- og klosterliv), belyser
dem via bl.a. Peirce, Lévi-Strauss, Bourdieu og Rappaport og
diskuterer teoretiske tilganges styrker, begrænsninger og perspektiver.
10.15: Hans Jørgen Lundager Jensen, Institut for Religionsvidenskab, AU: Ritualer i dialog: ritualerne for påske, måltid
og forsoningsdagen i Det Gamle Testamente.
Anders Klostergaard Petersen, Institut for Religionsvidenskab, AU: Ritualet mellem symbolicitet og indeksikalitet ritualet som stabiliserende faktor i symbolsk kommunikation.
Kate Østergaard, Center for Religionsstudier/Center for Kulturstudier, SDU: Toiletbesøg og badning som ritualisering.
11.45: Pause
12.05: Kim Esmark, Institut for Historie og Samfundsforhold,
RUC: Ritualisering og symbolsk magt.
Ulrik Langen, Institut for Historie og Samfundsforhold,
RUC: Når ritualer ikke virker.
13.05: Pause
14.15: Nils Holger Petersen, Center for Studiet af Kulturarven
fra Middelalderens Ritualer: Ritual og liturgi: terminologiske
og metodologiske overvejelser.
Jeremy Llewellyn, Center for Studiet af Kulturarven fra
Middelalderens Ritualer: The Problem of Ritualized Synaesthesia: Hildegard of Bingen’s ‘Liturgical’ Chant, O vos angeli.
Mette Birkedal Bruun, Center for Studiet af Kulturarven fra
Middelalderens Ritualer: Tidebønner i La Trappe i 1670’erne:
Ritualiseret tid og kollektiv erindring.
15.45: Pause
16.05 – 17.00: Paneldiskussion
Yderligere information: Mette Birkedal Bruun, 3532 3662 /
mbb@teol.ku.dk

The Humanities – sense or nonsense
following the crisis of representation
Torsdag den 26. og fredag den 27. februar 2004
Konferencecenteret Schäffergården, Jægersborg Allé 166,
2820 Gentofte.
Tilmelding: Danmarks Humanistiske Forskningscenter,
tlf. 3532 3920 eller center@humanities.dk senest 20. januar.
Deltagelse i konferencen, inklusive frokost, er gratis. Hvis
man ønsker at overnatte for egen regning på Schäffergården,
bedes man kontakte stedet direkte. Tlf. 3977 2800
Arrangør: Danmarks Humanistiske Forskningscenter i samarbejde med adjunkt, ph.d. Dorthe Staunæs; ekstern lektor,
ph.d. Jo Krøjer; ph.d.-stipendiat Malou Juelskjær; forskningsadjunkt, ph.d. Bibi Hølge-Hazelton; lektor, ph.d. Christina
Hee Pedersen. Program på www.humanities.dk/konferencer

Liselundseminar den 21.– 23. marts 2004
Med hjerte, mund og hænder
– kroppen i teologi, æstetik og filosofi
“Kroppen bliver kun det, den er, når den er uden for sig selv
som tanke. Kroppen er først og fremmest en umiddelbar
virkelighed, der er givet for os, og som giver os verden. Men
kroppen er også det, der bebos af det i os, der opleves som
andet og mere end krop, bevidstheden, jeget, selvet, sjælen.”
(Ole Fogh Kirkeby).
Søndag den 21. marts
Kl. 17 – 18: Ankomst og indkvartering.
Kl. 18 – 19: Let måltid.
Kl. 19.30 – 21.30: Troels Nørager: Krop, kultur og erfaring.
Mandag den 22. marts
Kl. 8.30 – 10.30: Troels Nørager: Kærlighed, krop og
kristendom.
Kl. 11 – 13: Benedikte Rostbøll: Kropslighed i 1980’ernes
og 1990’ernes poesi
Kl. 15 – 17: Ove Korsgaard: Sport som industrikulturens
rituelle praksis.
Kl. 19.30 – 21: Film
Tirsdag den 23. marts
Kl. 9 – 12: Kirsten Delholm: Krop og figur som motiv og
materiale.
Kl. 13: Ole Fogh Kirkeby: Kødets ånd – åndens kød.
Kl. 15 – 15.30: Afsluttende diskussion
Pris: 1.000 kr. Studerende: 600 kr.
Program og tilmelding: info@liselund.dk

STILLINGSOPSLAG
TAP-STILLINGER
Kontorfunktionær (vikar) - Odontologisk Institut
Ved Afdeling for Ortodonti, Odontologisk Institut er en
stilling som vikar for kontorfunktionær ledig for perioden
1. marts til 30. juni 2004.
Arbejdstiden er normeret til 18 1/2 timer ugentligt efter
aftale med afdelingslederen.
Ansøgere skal være fortrolige med tekstbehandling under
Windows (Word) og gerne kendskab til tandlægefagligt
terminologi. Den daglige kommunikation foregår på dansk
og engelsk, såvel skriftligt som mundtligt.
Arbejdet omfatter kontakt til patienter og studerende,
korrespondance samt forefaldende kontorarbejde.
Ansættelse sker i henhold til STK-Fællesoverenskomst
samt organisationsaftale mellem HK og Finansministeriet
vedrørende kontorfunktionærer i Staten.
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til sekretær
Connie Jakobsen, tlf. 8942 4037.
Ansøgning med relevante eksamenspapirer m.v. sendes til
Odontologisk Institut, Vennelyst Boulevard 9, 8000 Århus C
og må være instituttet i hænde senest den 19. januar 2004,
kl. 12.00. Ansøgning mærkes: kontorfunktionær

STUDENTERUNDERVISERE OG FAGLIGE VEJLEDERE
Ansøgningen skal indeholde oplysninger om faglige og
pædagogiske kvalifikationer. Aflønning i henhold til Finansministeriets overenskomst med SUL (Studenterundervisernes
Landsforening). Ansøgningen skal indeholde CPR.NR.
Opslagenes fulde ordlyd fremgår af fakulteternes hjemmeside.
FAGLIG VEJLEDERE
Jura
Vi søger en til to nye faglige vejledere med tiltrædelse snarest.
På studievejledningen er der i alt tre studievejledere og én
international vejleder, som i fællesskab løser arbejdsopgaver
af varierende karakter. Arbejdsopgaverne består hovedsagligt af personlig vejledning, opsøgende vejledning i form
af foredrag, mødedeltagelse, koordinerende funktioner og
administrativt arbejde. Arbejdet er meget selvstændigt,
men mange opgaver kræves løst i tæt samarbejde med studievejlederkollegerne samt ansatte på studienævns-sekretariatet, instituttet og det øvrige universitet.
Med udgangspunkt i disse arbejdsfunktioner forventer vi at:
- Du er åben og tillidsvækkende.
- Du er fleksibel og god til at samarbejde.
- Du er almindeligt interesseret i studiemæssige forhold.
- Du har bestået mindst 1. år af den juridiske bacheloruddannelse.
Ved vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt på
studieforløb, samt tidligere relevant erhvervsarbejde og socialt og fagligt engagement både på og uden for studiet. Yderligere vil der blive taget hensyn til sammensætningen af den
samlede vejledergruppe. For at sikre kontinuiteten på studievejledningen vil det desuden være hensigtsmæssigt, om du
kan forblive i stillingen i 1 1/2 - 2 år.
Stillingerne er normeret til 420 timer om året, men ansøgeren bør være opmærksom på, at arbejdsbelastningen kan
være meget varierende. Aflønning sker i overensstemmelse
med gældende overenskomst mellem Studenterundervisernes Landsforbund og Finansministeriet.
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til studieleder Jørgen Albæk Jensen tlf. 8942 1469 eller
studievejledningen tlf. 8942 1375.
Ansøgningen, der indsendes til Journalkontoret, Aarhus
Universitet, Nordre Ringgade 1, 8000 Århus C, må være
Journalkontoret i hænde senest den 2. februar 2004 kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/3-58. Eventuelle samtaler vil
finde sted i uge 7.

Studievejleder - Matematik og datalogi
Studienævnet for 2-fags uddannelser opslår hermed en stilling som studievejleder til besættelse snarest muligt.
Stillingen opslås for perioden 1. februar 2004 – 31. december
2004 med et omfang af 350 timer med mulighed for forlængelse.
En motiveret ansøgning, som skal indeholde udførlig beskrivelse af hidtidigt studieforløb og øvrige relevante oplysninger,
herunder cpr.nr. og aktuel adresse, skal være
NF-Studiekontoret, Institut for Fysik og Astronomi,
Ny Munkegade, 8000 Århus C
i hænde senest mandag den 19. januar 2004 kl. 12.00.
Nærmere oplysning om studievejlederstillingen kan fås ved
henvendelse til souschef Orla Hoppe, tlf. 89 42 3589 eller studievejlederne. Der anvendes ikke ansøgningsblanket.
Ansøgningen mærkes: 2003-215/5-16
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ØVRIGE OPSLAG
Ved Aarhus Universitet er nedenstående stillinger opslået
ledige. Opslagenes fulde ordlyd vil fremgå af fakulteternes
hjemmesider.
SUN
Ved Institut for Almen Medicin genopslås et professorat med
særlige opgaver i almen medicin (forebyggelse af iskæmisk
hjertesygdom i almen medicin).
Ansøgningsfrist 29. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-20.
Ved Klinisk Biokemisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Institut for Eksperimentel Klinisk Forskning, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er et klinisk honorarlønnet professorat i klinisk biokemi med specielt henblik på
molekylær diagnostik ledigt til besættelse snarest.
Ansøgningsfrist 20. februar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-21.
Ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet opslås er professorat med særlige opgaver i tilknytning til Kandidatuddannelsen i Biomedicinsk Teknik til besættelse snarest. Professoratet besættes på deltid efter nærmere aftale.
Ansøgningsfrist 26. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-22.
Ved Århus Universitetshospital og Institut for Eksperimentel
Klinisk Forskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet,
er et klinisk honorarlønnet professorat i eksperimentel og
klinisk smerteforskning ledigt til besættelse snarest.
Ansøgningsfrist 13. februar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-211/2-23.
Ved Retsmedicinsk Institut, Retspatologisk Afdeling er en
stilling som læge og en stilling som lægevikar i 6 måneder
ledig til besættelse pr. 1. februar 2004 eller efter aftale.
Ansøgningsfrist 15. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/2-75.
Ved Institut for Biostatistik, Sektionen for Sundhedsinformatik, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet er en stilling som
adjunkt ledig til besættelse pr. 1. februar 2004 eller snarest
derefter. Ansøgningsfrist 23. januar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/2-76.
Ved Institut for Medicinsk Mikrobiologi og Immunologi, Det
Sundhedsvidenskabelige Fakultet, er en halvtidsstilling som
lektor i immunologi ledig til besættelse snarest.
Ansøgningsfrist 13. februar 2004, kl. 12.00.
Ansøgningen mærkes: 2003-212/2-77.

BOLIG
Til leje
Nyrenov., unik, møbl. 2-vær. lejlighed (85 kvm) på Skovvejen
udlejes fra 15.01.04 - 30.07.04 med mulighed for forlængelse.
Indeh. stort badevær. m/vaskemask. og tumbler. Stort spisekøkken, stue m/stuk og paneler, sovevær. m/garderobe. Nær
skov, strand og Uni. Fællesfaciliteter: terrasser, gæstevær.
m.m. Husleje: kr. 6.500,-/md. + varme kr. 500,-/md.
Dep. 2 md. leje. Henv. Inger Bech.
Tlf: 8942 2520 el. 2025 3404 mail: ibech@geo.au.dk

Stort rækkehus (150 kvm) udlejes fuldt møbl. fra medio
januar i er halvt år. Ligger i børnevenligt kvarter i Beder
- 18 min. i bus til Århus , tæt på skov og strand. Stor stue,
nyt køkken/ alrum, udestue, bryggers, 3 vær. og hyggelig
have. Mulighed for flat rate Internet. Husleje: kr. 6.700,-/md.
+ forbrug. Dep. 3 mdr. Tlf. 8693 7393.
Totalt nyistandsat 1-vær. lejlighed m/have. Beliggende i
Sadelmagertoften (Holme/Højbjerg), bus nr. 11 + 18.
Fremlejes 26.01.04 - 26.04.04 delvist el. helt møbleret til
rolig ikke-ryger. Husleje: kr. 2.800,- incl. el, vand og varme.
Dep. 3 mdr. Tlf: 8627 1695 / 3033 3988.

Bolig søges ❑

Navn

❑ Adresse
Byttes
❑ Tlf. nr.
Indrykkes snarest ❑ senere - dato
Til leje

Redaktion
Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N Tlf. 8942 2330.
E-mail: infdebat@au.dk

Two bed rooms plus two sitting rooms available for renting
in a nice red brick villa in Viby from March 1st to the end
of September 2004. Fully furnished rooms, kitchen, bathroom, washing machine, TV, music etc. Rent only 5000 kr.
per month including heating, electricity etc.
Contact: Joyce Christensen 8611 0009 or Professor Suresh
Rattan: 8942 5034.

Redaktør Anders Correll
tlf. 8942 2331
Mobil 2899 2235
ac@adm.au.dk

Ø-gade kvarteret. Ældre 2 vær. lejlighed på 57 kvm. med
køkken, uden bad udlejes delvis møbleret i 2 år. Husleje
kr. 2.100,-/md. + kr. 600,-/md til a'conto varme, vand og
fællesudgifter. Tlf. 8613 5842. Bedst aften fra kl. 18 - 21.

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

Hus i Stjernekvarteret (Orionsvej) v. Marselisborg Slot. Tæt
på skov, strand og by udlejes møbl. til rolige ikke-rygere fra
15.02.04 - 01.07.04. 100kvm + kælder. Nyrenoveret, 2 vær,
køk/alrum, stue m.brændeovn, bad/toil. Vaskemask, tørret.
og fryser. Dejlig have. Husleje kr. 5.000,-/md + forbrug. Dep.
2 mdr. Tlf. 8614 7629 el. mail: akatzi@aarhuskat-gym.dk
3-vær. lejlighed på 85 kvm. fremlejes fra 01.02.04 - 15.06.04.
Beliggende med udsigt over Brabrand Sø og tæt ved skov og
indkøb. Ikke Gellerup-Parken(!) men i rolige omgivelser, 5
km. til Uni. Husleje: kr. 4.375,-/md alt incl. - evt. umøbleret
som 2-vær. til reduceret pris.
Tlf: 8625 2487, mail: hoegild@stofanet.dk
Fremleje fra 01.02.04 - 01.08.04. Dejligt hus på 200 kvm.
i landsby 20 min. fra Århus C. Husleje: kr. 6.000,-/md. +
forbrug. 3 mdr. depositum.
Tlf: 2144 8977/ 8617 6675, mail: m.coulthard@hamburg.de
Fuldt møbleret 1 1/2 vær. lejl. i Århus N udlejes i perioden
1.4.- 30.9.04 til rolig og hensynsfuld person - ikke-ryger.
Ingen husdyr. 5 min. til indkøbscenter og bus. 3000 kr./md.
Dep. 10.000 kr. Vask og tlf. afregnes á conto.
Tlf. 8621 5770 / 2484 0107.
Søges:
Adjunkt, mand, ikke-ryger, søger stort værelse til leje
(evt. i kollektiv) snarest. Beliggenhed: Århus midtby.
Mail: rane@mail.dk
Postdoc fra England søger hurtigst mulig et værelse tæt
på Uni for mindst 1 år. Er rolig, ryger. Henv.: Lone Litvar,
Inst. for Fysik, tlf. 8642 3586, mail: lone@phys.au.dk

Journalist Hans Plauborg
tlf. 8942 2334
mobil 2899 2234
iogdhp@adm.au.dk
Tryk: Phønix Trykkeriet A/S
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Enderækkehus i Skødstrup fremlejes 01.07.04 -.01.07.05.
140 kvm. i 1 1/2 plan m/stue, køkken/alrum, 4 vær., bryggers,
bad/toilet. 2 terrasser, nem have. Helt el. delvis møbleret.
Gode busforb. 20 - 25 min. til Uni. Husleje: kr. 7.000,-/md.
Tlf: 8699 3737 / 2019 4127, mail: jenserik.rasmussen@jp.dk
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AF CHRISTIAN BAUNVIG

Kongres Kompagniet

JEG ER NYUDDANNET AKADEMIKER, og jeg er
ikke alene. Vi er en stor bande, som præger gadebilledet i hver eneste by. Det er
os, som står nede i Netto og kigger på flåede tomater klokken halv tre om eftermiddagen, og det er os, som kaprer alle
aviserne på biblioteket. Det er os, som
bruger en time på at stå op om “morgenen”, og det er os, som propper dagpengekort i postkassen hver fjerde søndag. Vi
er mange, og vi er pishamrende arbejdsløse.
Bevares, nogle nyuddannede får rent
faktisk et arbejde med det samme (jeg
kender da én!), men alt for mange af os
gør ikke. Er det synd for os? Ja, muligvis.
Men måske er det også vores egen skyld;
vi kunne jo bare have valgt en anden uddannelse. Problemet er imidlertid, at medierne i årevis har himlet op om den desperate mangel på kvalificeret arbejdskraft. Denne desperate mangel befinder
sig samme sted som det sagnomspundne,
økonomiske opsving… lige om hjørnet.
Desværre har ingen i landet den fjerneste
anelse om, hvor hjørnet er. Vi kan sende
dansk teknologi til Mars, men vi kan ikke
finde et hjørne. Det er lidt sjovt på den
dårlige måde.

TOBIAS ENEVOLDSEN

JEG HAR ET DIPLOM fra Aarhus Universitet. Det ligger i en kuvert på en hylde i et
skab. Der har det snart ligget i et år. En
sjælden gang imellem tager jeg diplomet
med på det lokale kopicenter. Her fremstiller jeg fotokopier som bilag til jobansøgninger. Så vandrer jeg hjem igen for
at lægge diplomet tilbage i kuverten, som
straks ryger ind på hylden i skabet.
I mellemtiden kommer postbudet forbi,
og så ligger der pludselig også kuverter
på mit gulv. De er fyldte med høflige afslagsbreve fra firmaer og institutioner,
som tydeligvis ikke har den ringeste interesse for mit diplom. Det mærkelige
ved det hele er, at jeg har brugt over fem
år på at få det…

Lige om hjørnet…
HVAD KAN MAN GØRE, hvis ingen gider ansætte én? Tja, inden for de fleste brancher
kan man forsøge at blive selvstændig.
Maleren kan starte et malerfirma, og vvsmanden et vvs-firma. Men hvad gør man,
hvis man er uddannet teolog? Starter sin
egen religion? Og skal lingvisten opfinde
et nyt sprog?
Jeg er selv cand.mag. i engelsk og filmkundskab, og jeg kunne godt tænke mig
at leve af min ekspertise. Derfor har jeg
lagt en plan. Fra og med i morgen vil jeg
trave byen tynd, ligesom gårdsangerne og
skærsliberne gjorde i gamle dage. Jeg vil

Vi lader andre om at
have fokus på det videnskabelige indhold!
Vi har nemlig fokus på
alt det andet!
Kig ind på vores hjemmeside:
www.kongreskompagniet.dk

vi registrerer også abstracts

dog hverken synge eller slibe knive; jeg vil
være dør-til-dør-fortolker. Tjek det ud:
Person: “Hej. Hvad vil du?”
Mig: “Goddag. For et beskedent beløb kan
jeg analysere film eller fortolke engelsksproget litteratur.”
Person: “Øh.”
Mig: “Jeg kan også bøje verber!”
Person: “Jeg ved ikke rigtig…”
Mig: “Jeg er universitetsuddannet.”
Person: “Okay, så må du være god. Jeg
står faktisk lige og mangler en freudiansk
analyse af Alien og en ideologikritisk
læsning af King Lear.”
Mig: “To glimrende valg. Det bliver så 500
kroner.”
Person: “500!? Jeg vil højest give 400.”
Mig: “450… men så får du også en joke
om Edgar Allan Poe med i handlen.”
Person: “Det er en aftale. Men jeg vil godt
lige se dit diplom, inden vi starter.”
Hmm, ved nærmere eftertanke er idéen
måske ikke så fed alligevel. Jeg har det
lidt svært med vinterkulden, så jeg venter
et par måneder endnu. I mellemtiden vil
jeg gøre alle de ting, som jeg er blevet god
til her i mit første år som arbejdsløs.

JEG ER F.EKS. BLEVET RASENDE GOD til at løse kryds-og-tværsen i Århus Onsdag, og
jeg er også blevet temmelig ferm i et køk-

ken. Nu kan jeg åbne en dåse tun på lige
knap syv sekunder.
Desuden er jeg blevet hysterisk ren;
hver dag tilbringer jeg en time i et mit badekar, og nu er jeg så småt begyndt at udvikle gæller. Hvis processen fortsætter,
kan jeg sikkert få arbejde som dykker.
Der ligger jeg så – i mit badekar – pishamrende arbejdsløs og sender undervands-sms'er til mine arbejdsløse venner.
En af de bedste ting ved mit badekar er,
at der ingen butikker er i det. Ude i virkeligheden er der alt for mange butikker,
som jeg har alt for god tid til at frekventere. Det bryder min bankkonto sig ikke
om. Det mest logiske ville selvfølgelig være, at man gav fuld løn til de arbejdsløse,
mens alle de hårdtarbejdende stakler,
som alligevel ikke har tid til at bruge penge, så må klare sig på understøttelse. Det
vil medføre en kolossal forbedring af samfundsøkonomien, idet der er flere erhvervsaktive end arbejdsløse. Damn, jeg
er genial.
Næst efter badekarret kommer den
største glæde i mine lange, tomme dage fra tekst-tv, den fattige mands internet. Takket være denne fantastiske opfindelse ved jeg, at dagens navn er Simeon, at Jane Aamund stadig topper bestsellerlisten med Den irske stemme, at den
new zealandske dollar er faldet til 3,9771
kroner, og at der er elleve graders varme i
New Delhi. Disse ting ved jeg udelukkende, fordi jeg er arbejdsløs. Nå jo, jeg ved
også, at det næste dagpengekort skal indsendes den 19. januar.

HVAD JEG DERIMOD IKKE VED er, hvordan
akademikernes jobsituation vil se ud om
et par år. Det er der desværre ingen, som
ved. Jeg har dog følgende råd til alle jer
arbejdsløse in spe: I bør for Guds (og jeres
egen) skyld ignorere de såkaldte prognoser fra den hær af fremtidsforskere, som
forsøger at gøre sig kloge på emnet. De
gør sikkert deres bedste… og heri ligger
tragedien. Nej, så kan I lige så godt
downloade noget af det gratis numerologi-software, som florerer på nettet. Her
får I spådomme, som er mindste lige så
nøjagtige, og så er der oven i købet tips til
kærlighedslivet. Og hvis I ikke er på nettet, så er der altid tekst-tv. Her kan I sikkert snart læse om en langtidsledig akademiker, som er begyndt at leve på bunden af Århus Havn.
Det er mig. Jeg sidder roligt i det mørke
dyb og trækker vejret gennem mine gæller. Jeg udfylder troligt mit dagpengekort,
hvorefter jeg åbner en dåse tun på syv sekunder. Når jeg har siddet der længe nok,
er samfundsøkonomien nået rundt om
det myteomspundne hjørne. Så er der
omsider desperat mangel på kvalificeret
arbejdskraft, og nu begynder de paniske
arbejdsgivere at kaste kroge med dejlig
madding ud til mig.
Jeg skal nok bide på.

