Helikopterforældre revisited

Opinion

En stædig tænker

De formerer sig – helikopterforældrene, der svæver over
deres voksne børn og altid er
klar til at komme til undsætning og løse problemerne.
Nu er de også med ved jobsamtalen. Amerikansk forsker
undersøger fænomenet helicopter parents.

En tidligere undervisningsassistent har sagt nej til at fortsætte i en deltidsstilling på AU, fordi hun ikke kan klare usikkerheden i ansættelsen. Hun
har forståelse for, at universiteterne er økonomisk klemte, men hun mener
ikke, at det er en undskyldning for at ”holde en stor gruppe ansatte på
sultegrænsen.”
Regeringen vil i de kommende år forøge investeringerne i forskning og
udvikling med knap en tredjedel, skriver videnskabsminister Helge Sander
i sit indlæg. Målet er, at kvaliteten af den offentlige forskning skal kunne
måle sig med verdens bedste. Øget konkurrence skal sikre, at en stigende
del af bevillingerne går til de bedste forskere og forskningsmiljøer.

Idéhistorikeren Hans-Jørgen
Schanz tumlede i lang tid med
marxismen, men endte med at
tage metafysikken til sig i sit
stædige opgør med al totaliserende tænkning. Interview med
professoren, der mener, at biler
er noget af det mest erotiske,
der findes.
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Man skal være god til at forske for at
blive forsker. Men det er næsten vigtigere at være god til at skrive fondsansøgninger.
Flere og flere forskningsmidler bliver lagt ud i fonde til fri konkurrence
mellem forskerne, og det skærper
kravene til den gode forskningsansøgning. Det betyder også, at forskerne
bruger stadig mere tid på at søge
penge til at lave det, de er ansat til af
staten, nemlig at forske.
Nobelprismodtager, professor
emeritus Jens Chr. Skou kalder bevillingssystemet ødelæggende for al fri
forskning.
– Fri forskning forudsætter jo, at
der fri adgang til midler. De kvikke
unge hoveder med de ”skøre” ideer
har ikke en chance i dag. Videnskabsministeren siger, at konkurrence om
midlerne er godt for forskningen,
men i dag ligger den væsentligste
konkurrence i at være bedst til at
vride hjernen for at skrive de bedste
ansøgninger. Er det det, der er meningen? spørger Jens Chr. Skou.
På Aarhus Universitet er der dog
hjælp at hente for de fondsansøgningsplagede forskere. Siden januar
sidste år har det været muligt at få
hjælp til ansøgningerne hos den såkaldte forskningsstøtteenhed.
– Det har været en kæmpesucces.
Folk er kommet væltende til, og der
forhandles nu om, hvordan samarbejdet kan gøres permanent, siger lederen af forskningsstøtteenheden, John
Westensee.
Støtteenhed eller ej, så viser resultatet af første uddelingsrunde fra det nye
europæiske forskningsråd, at Århusforskere som de eneste i landet har fået
del i de nye EU-forskningsmidler.
Tema om fondspenge og
forskningsfinansiering s. 3 og 8-9
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Kamp om fondspengene
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Et fremtidssikret AU
Af bestyrelsesformand Jens Bigum

2008

byder på en række store udfordringer for Aarhus
Universitet. Det bliver først og fremmest året, hvor
vi gerne skulle se resultatet af de mange og komplicerede, men
også meget frugtbare fusionsdrøftelser, der er gennemført i 2007.
Et meget væsentligt resultat af disse drøftelser er vores nye
fælles strategi, som bestyrelsen godkendte lige inden jul – en
ambitiøs strategi til et ambitiøst universitet. Det er min fornemmelse, at der blandt studerende, medarbejdere og ledelse er et
klart fælles ønske om, at Aarhus Universitet skal styrke sin nuværende position.
2008 er året, hvor vi for alvor skal køre universitetet i stilling
i forhold til Globaliseringsrådets udspil og de politiske forlig på
universitetsområdet. Derfor har bestyrelsen også valgt at satse

næsten 100 mio. kr. af universitetets møjsommeligt opsparede
egenkapital til at bringe det i en position, så vi kan leve op til
vore forventninger om videnskabelig fremgang og vækst i talentudvikling, uddannelser og formidling. Der er tale om den
største satsning i universitetets historie, men det er en meget
velovervejet beslutning, og bestyrelsen benytter dermed sine
beføjelser til at gøre det, vi finder bedst for at styrke det dynamiske og fremtidsorienterede miljø på Aarhus Universitet.
Netop universiteternes frihedsgrader og bestyrelsernes beføjelser og muligheder for at træffe afgørende valg på vegne af det
enkelte universitet har været drøftet intenst i det forgangne år.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne understrege, at vi betragter
denne frihed som absolut nødvendig, og bestyrelsen er mere
end villig til at påtage sig det ansvar, som universitetsloven i sin
tid stillede os i udsigt.
Et godt eksempel er, at vi nu ønsker at styrke Aarhus Universitets uddannelsestilbud, hovedsageligt inden for det jordbrugsvidenskabelige felt, men også med den nye læreruddannelse.
Det gør vi, fordi universitetet på disse områder kan bidrage med
væsentlig forskningsbaseret viden, som kan komme brugerne til
gode både nationalt og internationalt.

Bestyrelsen lægger naturligvis op til, at forvaltningen af de
danske universiteter sker i et tæt samarbejde med Videnskabsministeriet. Vi ser også frem til et fortsat godt samarbejde med
Fødevareministeriet og Miljøministeriet om at løse de store
myndighedsopgaver, som nu ligger hos Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Danmarks Miljøundersøgelser. Selv om
de faste bevillinger fra de to ministerier falder væk med udgangen af 2008, er vi overbevist om, at Aarhus Universitet står så
stærkt på disse områder, at vi også efter denne dato vil være
hovedleverandør af denne viden.
I 2008 starter bestyrelsen på en ny fireårs periode. Det har
været fire meget spændende og beslutningstunge år, og som det
ser ud lige nu, er der ikke tegn på, at dette mønster vil ændre
sig. Jeg vil i den forbindelse gerne takke de afgående medlemmer: Jens Ulrik Andersen, Jørgen Grønnegård Christensen,
Peter Borgen Sørensen, Simon Krøyer, Thomas Ommen og
Freja Boe-Hansen (observatør), og byde de nyvalgte medlemmer: Martin Tang Sørensen, Erik Strange Petersen, Christian
Jølck og Mikkel Freltoft Krogsholm velkommen. Jeg er overbevist om, at det også denne gang er et stærkt hold, der formår at
træffe de rette beslutninger for Aarhus Universitet.

campus in brief
Welcome to the
International Club
The International Club is the
free meeting place for foreign
guests and their spouses at the
University of Aarhus, as well
as for newly appointed foreign
staff, single or married, male
or female. You are all invited to
benefit from the activities and
to find information via the many
different talks and excursions.
This is hopefully of general
interest to as many people as

“Helicopter parent” phenomenon uncovered by
new research
So-called helicopter parents,
who constantly hover over
their children, always ready to
swoop down and rush to their
assistance and solve their problems, have been a well-known
phenomenon at universities for
some years. Most universities
in the UK and the US established official parent policies
a long time ago, setting down
guidelines for acceptable involvement from parents. For
example, is it acceptable that
parents take part in education
exhibitions? What sort of complaints from parents should be
taken seriously, etc? The most
recent trend is parents whose
involvement continues when

possible, and it also provides an
eye-opener regarding aspects of
Danish society that are unique.
The activities presented here
show that people in Denmark
have so much in common with
those in your own country, and
this helps you to feel at home
in Aarhus.
Since the IC began in autumn
1998, it has been particularly
important – not only for newcomers, but also for numerous
people who have been here for
years. For the Danish volun-

teers, being present where “the
world comes together” is also
enjoyable, interesting and a learning experience.
The meetings at the Faculty
Club start on 6 February 2008
– and you are invited to come
and take part in the weekly IC
meetings this spring (see also
www.au.dk/ic).
Faculty Club, building 1421,
1st floor, Fredrik Nielsens Vej
(next to the Student House).

their children enter the labour
market. Recruiting officers in
major companies tell stories
of parents ringing on behalf
of their children to hear about
specific positions. When parents are dissatisfied with the
salary in question, they have
been known to ring and negotiate their children’s pay. At
Boeing, some applicants have
even taken a parent with them
to job interviews.
Dr Patricia Somers, educational researcher at the University
of Texas at Austin, is the first
person in the world to examine
the “helicopter parent” phenomenon scientifically.
“Some parents are unable
to control their involvement
in their children’s lives. They
want the best for their children
and cannot see that, in actual
fact, they are harming them,”
Patricia Somers tells CAMPUS

magazine.
Contrary to popular belief,
Patricia Somers’s research
reveals that helicopter parents
are not a middle-class or upperclass phenomenon. These parents come from all social and
ethnic groups, but what varies
is the way in which fathers and
mothers steer the helicopters.
60 per cent of helicopter
parents are mothers, involved
in the social and academic lives
of their sons in particular. Helicopter fathers are most likely to
intervene in the broader issues,
for example in connection with
poor grades or in complaints to
the university. According to Dr
Somers’s research, which she
expects to publish in the near
future, they are more likely than
mothers to contact people high
up in the university, and to behave in a threatening manner.
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Valuable support
for research
applications
Increasingly, researchers are
having to compete on the free
market to obtain funding for
their research. This means
that they are forced to spend
more and more time applying
for money to carry out the very
work that the state has appointed them to do, i.e. research.
Jens Christian Skou, Professor Emeritus at the University
of Aarhus and Nobel Prize winner, considers that this system
is destructive for independent
research.
“Free access to funding is a
prerequisite for independent
research,” says Jens Christian
Skou, who was awarded the

Researchers from
the University of
Aarhus gain EU
funding
It seems that the University of
Aarhus is to be the only Danish
university to receive funding in
the first round of the European
Research Council’s allocation
of research grants, specifically
aimed at young researchers.
Of the possible 300 European
researchers to receive the first

Nobel Prize in Chemistry in
1997 for his discovery of the
vital sodium-potassium pump
in the cell. “These days, bright
young minds full of wild ideas
don’t have a chance. If I’d been
subjected to today’s conditions
when I was an active researcher,
I would certainly have left the
university.”
However, help is now available at the University of Aarhus
for poor, harassed research
applicants. Ever since January
2007, it has been possible to
receive assistance from the socalled Research Support Unit
when writing applications. The
Unit, with its team of 11, offers
advice about how to compile a
good research funding application. What are the various Danish and EU foundations looking for? What are the relevant

laws and regulations, and how
do you fill in the forms? How do
you provide quality assurance
and documentation? Are there
any relevant partners? And so
forth …
Professor Henrik Balslev, a
biologist, is one of many researchers to have received help
from the Research Support Unit
in connection with an EU application. The result was an EUR
3m grant from the EU.
“This story had a happy
ending. There are many tales
about how difficult it is to
cut your way through the EUfunding jungle, but perhaps
they are just myths. There’s a
lot to be gained, so with a bit of
luck and a little help from your
friends …” concludes Henrik
Balslev.
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grants from the new European
Research Council, the University
of Aarhus will have at least two
representatives. The University
of Aarhus will therefore be the
only Danish university to gain
a significant share of the EUR
300m which is expected to be
allocated in the first round.
“These two grants mean
that we have done very well
compared with the other Danish
universities, and if we’re lucky
we may even get an additional
grant,” says John Westensee,

head of the Research Support
Unit, which has been of assistance in compiling several of
the 27 applications that the University of Aarhus has submitted.
The European Research
Council received a total of 9,000
applications. 550 of these were
then shortlisted, six of them Danish. 200 grants were allocated
in the first round, but a further
100 grants are expected in the
final round.
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AU-forskere vinder EU-penge
Aarhus Universitet ser ud til
at blive det eneste danske
universitet, som får del i Det
Europæiske Forskningsråds
første uddeling af forskningsmidler, der er rettet
mod unge forskere.

søgningsrunde.
– Med to bevillinger har vi klaret os rigtig
godt i sammenligning med de andre danske
universiteter. Og hvis vi er heldige, ender vi
med at få endnu en bevilling, siger John Westensee, der er leder af forskningsstøtteenheden, som har hjulpet til med at udfærdige flere
af de i alt 27 ansøgninger, der er blevet sendt
ind fra Aarhus Universitet.
Det Europæiske Forskningsråd fik i alt 9000
ansøgninger. Efter en grovsortering blev tallet reduceret til 550 – heraf seks danske. I
første omgang uddeles 200 bevillinger, men
det forventes, at yderligere 100 ansøgere får en
bevilling.

forskningspenge
Aarhus Universitet er sikker på at have mindst
to forskere blandt de formentlig 300 europæiske forskere, der modtager de første bevillinger
fra det nye europæiske forskningsråd. Dermed
har Aarhus Universitet som det eneste danske
universitetet for alvor formået at få del i de ca.
300 mio. euro, der ventes uddelt i første an-

Bevilling uden bindinger
Det er forskningslektor Liv Hornekær fra Fysik
og lektor Klaus Ostermann fra Datalogi, der
har været både dygtige og heldige at få del i
EU-midlerne.
– Jeg er meget glad og overrasket. Det er

trods alt kun to-tre procent af ansøgerne, som
har fået penge, siger Klaus Ostermann, der har
fået 1,4 mio. euro over en femårig periode til
sin forskning inden for domænespecifikt programmeringssprog.
Klaus Ostermann var indtil i år ansat på
universitetet i Darmstadt i Tyskland, men
han har valgt at tage sin EU-bevilling med til
Datalogisk Institut i Århus, fordi der her er et
meget stærkt forskningsmiljø inden for hans
forskningsområde.
– 1,4 mio. euro er mange penge, som kan
bringe mig langt. Men det bedste er næsten,
at der stort set ikke er restriktioner på bevillingen. Det er usædvanligt, når det gælder
forskningsmidler i det hele taget. Så det er
lidt af en drøm for enhver forsker, siger Klaus
Ostermann.
Prorektor Nina Smith glæder sig over EUpengene til Århus-forskerne.
– Det er rigtig flot, at Det Naturvidenskabelige Fakultet igen har været i stand til at

Intense forhandlinger
om ny læreruddannelse
uddannelsesstrid
Region Midtjylland har samlet repræsentanter for VIA University College, der er en
fusion af de mellemlange videregående uddannelser i Region Midtjylland, og Aarhus
Universitet i et forsøg på at finde en løsning
omkring en akademisk læreruddannelse.
Siden Akkrediteringsrådet, regeringens
nye råd med kompetence til at godkende
nye og eksisterende universitetsuddannelser, i begyndelsen af januar gav en
foreløbig positiv akkreditering af Aarhus
Universitets ansøgning om at etablere en
ny læreruddannelse, er bølgerne gået højt.
Bl.a. Danmarks Lærerforening (DLF) og
professionshøjskolerne argumenterer imod
ansøgningen, og Akkrediteringsrådet oplevede i sidste uge at blive udsat for kritik af

Modtagerne af de ni fornemme priser er fra
venstre: adjunkt Jørgen Møller, professor
Poul Nissen, postdoc Anja Pernille Einholm,
professor Leif Østergaard, ph.d.-studerende
Jane Skov, ph.d.-studerende Bjarke Hammersholt Roune, adjunkt Thomas Mailund
Jensen, ph.d.-studerende Troels Myrup Kristensen, ph.d.-studerende Jimi Lee Truelsen.
Yderst til højre står forskningsminister Helge
Sander.
Uddelingen skete i forbindelse med EliteForsk-konferencen på Ny Carlsberg Glyptotek
i København med deltagelse af H.K.H. Kronprinsesse Mary.
Se en præsentation af prismodtagerne på
side 15.

Flere penge til Holland og England
Det Europæiske Forskningsråd har endnu ikke
offentliggjort alle vinderansøgningerne, men
meldingerne går på, at især hollandske og engelske forskere vil nyde godt af EU-pengene.
Det undrer ikke John Westensee fra forskningsstøtteenheden.
– I de to lande har man store professionelle
forskningsstøtteenheder til at hjælpe forskerne
med EU-ansøgninger, og det smitter også af på,
hvor mange EU-midler de tiltrækker, siger han.
Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Se også tema om forskningsfinansiering og
forskningsstøtte side 8-9

Ulovlig tilbagetrækning

demisk læreruddannelse kan lægge en
bombe under de mellemlange uddannelser
til f.eks. pædagog, sygeplejerske og lærer
og resultere i mangel på disse faggrupper i
yderområderne.
Seneste nyt skete 23. januar, da et
medlem af Akkrediteringsrådet, professor
Hanne Leth Andersen, der er leder af Center for Undervisningsudvikling på Aarhus
Universitet, fra flere sider blev anklaget for
at være inhabil i anbefalingen af en ny akademisk læreruddannelse.
I Berlingske Tidende har dekan Lars
Qvortrup fra Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (AU) opridset ”Fem gode
grunde til ny læreruddannelse”. Indlægget
kan læses på www.au.dk/campus.

Specialestuderende på Københavns Universitet Mille
Buch-Andersen har nu fået rektors ord for, at det var
ulovligt at bede hende om at trække sit speciale tilbage.
Specialet var kritisk over for ledelsen i Danmarks
Radios Symfoniorkester og har været meget omtalt i medierne, herunder CAMPUS, fordi Mille Buch-Andersens
institutleder pressede hende til at trække sit speciale tilbage. Få dage forinden havde institutlederen på Sociologisk Institut modtaget en mail fra DR’s ledelse, som – på
grund af specialets indhold – truede med at afbryde alt
fremtidigt samarbejde med Københavns Universitet.
Nu konkluderer rektoratet på KU imidlertid, at det ikke
er muligt at trække et speciale, der er afleveret, tilbage.
”Når et speciale er afleveret, skal det bedømmes,
som det foreligger. Og derfor er det en fejl, at den studerende har fået mulighed for at trække det tilbage,”
fastslår vicedirektør for uddannelse Hanne Harmsen,
som står bag rektoratets afgørelse.
Mille Buch-Andersen er tilfreds med afgørelsen, men
mener, at der har været tale om censur af hendes opgave.
/khj

Karen Hyldgaard Johansen / khj@adm.au.dk

Foto: Søren Kjeldgaard/AU-foto

Aarhus Universitet fik sin del af millionerne,
da forskningsminister Helge Sander torsdag
24. januar uddelte priser til forskere og
ph.d.-studerende. Ni priser blev det til i alt
for AU. De to største priser gik til to af universitetets professorer, der begge modtog
Videnskabsministeriets EliteForsk-priser, som
går til fremragende yngre forskere, der er i
international særklasse og som på ekstraordinær vis bidrager til at styrke dansk forskning. Priserne er på én million kroner.

undervisningsminister Bertel Haarder.
Ministeren har endnu ikke taget stilling til ansøgningen, men til folkeskolen.
dk siger han bl.a.: ”Det passer ikke, hvad
der står, at det er udarbejdet i samarbejde
med aftagerne og DLF. Der er en formfejl i
ansøgningen, som er meget alvorlig. Og jeg
synes også, at det er en alvorlig sag for Akkrediteringsrådet, som her i sin allerførste
sag sætter blåt stempel på noget, der ikke
er i orden.”
I et forsøg på at finde en løsning på
striden inviterede Region Midtjylland i
denne uge – med regionsrådsformand Bent
Hansen i spidsen – til forhandlingsmøde i
Viborg. Dette møde gav dog ikke noget gennembrud, og parterne venter i øjeblikket på
at blive indkaldt til endnu et møde.
Socialdemokraterne frygter, at en aka-

producere forskertalenter, der kan begå sig i
den internationale elite. Det er selvfølgelig ikke
så godt at Danmark som helhed ikke har klaret
sig bedre, men vi glæder os på Aarhus Universitet, siger prorektor Nina Smith.
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ASB-forsker medstifter
af internationalt tidsskrift
Nye økonomiske styringsmekanismer for universiteterne gør
det nødvendigt med flere internationale tidsskrifter, mener lektor Jens Vestergaard fra Handelshøjskolen, Aarhus Universitet.
business
Mange forskere er medlem af en redaktionskomite for et internationalt, videnskabeligt tidsskrift. En del færre har været med til at stifte
et. Men lektor Jens Vestergaard fra Institut for
Ledelse ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet har prøvet begge dele.
Sammen med 18 internationale forskere har
han stiftet tidsskriftet International Business.
Research, Teaching and Practice, som han

også er medlem af redaktionskomiteen for.
– Der er et stort behov for flere internationale peer review’ede tidsskrifter inden for
international business-studier. Kapaciteten er
simpelthen for lille i forhold til alle de forskere
verden over, som har behov for at vise, at de er
kvalificerede forskere, der publicerer internationalt, siger Jens Vestergaard.

Behov for flere
Behovet for flere internationale tidsskrifter

Strid om
dækningsområde
geografi
Folkeuniversitetet i Århus tilbyder
i foråret en række forelæsninger
i hovedstaden, men udvidelsen
mod øst møder nu voldsomme
protester fra Folkeuniversitetet i
København, der vil have nedlagt
et forbud mod jydernes initiativ.
I en klage til Folkeuniversitetsnævnet, der er øverste organ for
folkeuniversiteterne i Danmark,
påpeger formanden for det københavnske folkeuniversitet, Ole
Graversen, at Folkeuniversitetet
i Århus hører til i den midtjyske
region, og at udvidelsen mod øst
bryder de regionale grænser.
Desuden mener han, at initiativet er sket uden at informere de

relevante parter om planerne. I
klagebrevet anmoder han Folkeuniversitetsnævnet om at ”nedlægge forbud mod enhver aktivitet,
som Folkeuniversitetet i Århus har
planlagt i Hovedstadsregionen.”
At Århus vælger at gå østpå
for at tilbyde de forelæsninger,
som jyderne i mange år har haft
mulighed for at lytte til, skyldes
sidste års store fusion på Aarhus Universitet, hvor Danmarks
Pædagogiske Universitetsskole i
Emdrup blev sammenlagt med
universitetet i Århus.
– Folkeuniversitetet i Århus
har til opgave at formidle den
forskning, der foregår på Aarhus
Universitet. Nu er universitetet
også i Emdrup, og så er det natur-

bliver ikke mindre, når man ser på fremtidens
økonomiske styringsmidler, hvor fordelingen
af penge til universiteterne i højere grad vil
afhænge af performance inden for en række
felter – herunder international publicering.
– Når politikerne ønsker at styre efter de
kriterier, er der et yderligere behov for flere
tidsskrifter, der lever op til kravene, siger Jens
Vestergaard.
Sammen med den øvrige redaktion har han
opbygget en stab af renommerede reviewers,
for det er afgørende at have de ”rigtige” forskere med i den stab.
– Der er tidsskrifter, som klarer sig glimrende uden hele det her review-system. Harvard Business Review har for eksempel ikke
noget, men lever højt på et renomme opbygget
over mange år. Men det er jo også et tidsskrift,

ligt for os at rykke med. Verden er
ikke længere organiseret så snævert geografisk, siger rektor Sten
Tiedemann fra Folkeuniversitetet
i Århus.
Han mener, at klagen er en
overreaktion, men han indrømmer, at han var klar over, at
initiativet ville overraske nogle i
hovedstadsregionen.
– Men jeg mener jo, at man
med de seneste års nedskæringer
på området for folkeoplysning
skal være glad for, at der er nogle,
som har tid, lyst og overskud til at
formidle universiteternes forskning og forskningsresultater, siger
rektoren.
Klagen skal 7. februar behandles af Folkeuniversitetsnævnet. Til
TV2/Lorry har nævnets formand
Eva Møller dog udtalt, at så vidt
hun kunne se, var der ikke overtrådt nogen formelle regler.
/khj

Det første nummer af International Business.
Research, Teaching and Practice er allerede
udkommet, og Jens Vestergaard er godt tilfreds med det.
– Indholdet er forsvarligt og spændende
og dækker så forskellige lande som Kina og
Bulgarien. Tidsskriftet er med andre ord multinationalt, og det, mener jeg, er vigtigt for at
blive anerkendt i den globale, videnskabelige
verden, siger han.
Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Ville du få bedre karakterer til eksamen, hvis du var bedre til skriftlig og
mundtlig kommunikation på akademisk niveau? Spørgsmålet står på en
pjece fra Rådgivnings- og støttecentret
på Aarhus Universitet, og kan du som
studerende svare bekræftende på
spørgsmålet, er centrets nye kursus
måske noget for dig.
Kurset, der begynder i marts, retter
sig mod studerende med en anden
sproglig baggrund end dansk. Der er
programsat 20 kursustimer i løbet af
hvert semester – i alt 40 timer årligt –
med individuel supervision fordelt over
de to semestre, ligesom der er individuel supervision hvert semester i to år
efter endt kursus.
På kurset fokuseres der på udviklingen af strategier og kompetencer i

formidling, ordforråd, grammatik, akademisk tekstsprog, udtale og samtale.
Målet er at bevidstgøre de studerende
om krav til mundtlig og skriftlig kommunikation på universitetet.
Indholdet i undervisningen bliver
tilpasset hver enkelt studerendes særlige behov, og der bliver ikke hjemmearbejde i forbindelse med kurset.
Centret har arrangeret informationsmøder 25. januar og 8. februar, begge
dage kl. 10.00, i Rådgivnings- og støttecentret, Finlandsgade 20, bygning 5124.
Interesserede er velkomne til at
henvende sig på centret eller ringe på
tlf. 8942 2375.
Se centrets hjemmeside på adressen:
www.rsc.au.dk
/khj@adm.au.dk

Foto: Søren Kjeldgaard/AU-foto
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Tilfreds med første udgave

Sprogkursus for studerende
med ikke-dansk baggrund

Forskere og bønder
mødes i Herning
Først samlede Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet
(DJF) i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning
ca. 2.000 konsulenter og planteavlere til den årlige
Plantekongres i Herning den 8.-9. januar. Ugen
efter åbnede rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Agromek i Herning, der med ca. 75.000 besøgende er
Nordeuropas største landbrugsmaskinmesse. Rektor
benyttede lejligheden til at gøre reklame for de nye
uddannelser på DJF og sagde endvidere:
– Agromek er et optimalt startsted for innovationsprocesser. En grundbetingelse for innovation er
nemlig samarbejde mellem mange forskellige parter
– og det er netop, hvad vi finder her: Landmænd,
som ved, hvad der duer i praksis; entreprenører,
som tør prøve noget nyt; erhvervsfolk, som forstår
markedet; forskere med nye ideer og internatonalt
netværk; investorer med kapital og sidst, men ikke
mindst politikere, der sætter den legale ramme for al
virksomhed.
DJF var traditionen tro repræsenteret med
en stand, hvor man bl.a. kunne se en trestjernet
Europanyhed: Den mobile malkerobot, som placeres
hos køerne om sommeren. Malkerobotten er udviklet
af DJF, malkemaskinefirmaet S.A. Christensen fra
Kolding samt en privat landmand og hans rådgivere.

der er praksisorienteret og kan sælges. Vores
tidsskrift vil du ikke finde i DSB-kiosken, siger
Jens Vestergaard.

Efter indvielsen af Agromek var rektor Lauritz B. Holm-Nielsen (i midten) inviteret på en rundvisning med Landbrugsraadets præsident Peter Gæmelke
(yderst til højre), udstillingschef Jan Tjørnelunde Pedersen (nr. to fra højre)
og Hernings borgmester Lars Krarup (yderst til venstre).
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To kloner kan ikke være innovative
Hvordan får man en ide, og hvad skal der til for at udvikle den bedst muligt? Studerende fra universitetet fik et godt
indblik i ”disciplinen” innovation under Danfoss Innovation Camp. Forskellighed i køn og uddannelse er et nøgleord i
en innovationsproces, mener nogle af deltagerne.
Foto: Lars Kruse/AU-foto

ligionsvidenskab, var med i den samme gruppe.
– Vi diskuterede, hvordan produktet skulle
se ud, og bestemte os for en kuglepen, fordi
den er lille, let at have med og let at anvende.
Vi havde hele tiden meget stramme deadlines, og det var ekstremt stressende, men også
spændende at skulle ideudvikle under stærkt
tidspres, fortæller hun.
Innovationsgrupperne var sat sammen, så der
både var kvinder og mænd og flere studieretnin-

Innovation opstår, når man
møder andre syn på tingene
end sit eget. Det kan være, jeg
kan se et problem, men ikke
løsningen, mens en anden, der
ikke har set problemet, faktisk
sidder med løsningen.
Astrid Hanghøj, stud.oecon.

Vinduerne måtte lægge baggrund til mange post-it-sedler, da en række Århus-studerende deltog i konkurrencen om at udvikle en ide, der har evnen til at forandre verden i en grønnere og mere miljørigtig retning.

Ideudvikling
Igen og igen får vi at vide, at vi i fremtiden skal
leve af vores evne til at få gode ideer. Virksomhederne efterspørger innovative medarbejdere,
der ser nye muligheder i fremtiden, hvor andre
kun ser fortidens forhindringer. Men hvad er
innovation egentlig, og hvad skal der til for at
udvikle en god ide til en endnu bedre ide?
På Danfoss Innovation Camp i november
2007 havde studerende mulighed for i praksis at
stifte nærmere bekendtskab med det stærkt hypede, men også noget uklare innovationsbegreb.
Konceptet for campen var, at interesserede
studerende skulle indsende en form for ansøgning, hvor de svarede på nogle spørgsmål vedrørende innovation. Derefter blev nogle af dem
udvalgt og sat sammen i grupper for at udvikle
en fælles ide til et produkt inden for det såkaldte

cleantech-område (clean technology). Vinderne
af de to camps, der blev afholdt på universiteterne i Århus og København, gik videre til finalen i
Danfoss-hovedkvarteret i Nordborg.
Astrid Hanghøj, der læser økonomi på Aarhus Universitet, var med på et af de tre vindende hold i den endelige finale.
– Vi har ikke mange innovationsfag på Økonomi. Jeg ville gerne have erfaring med det,
og derfor meldte jeg mig. Jeg lærte meget om
samarbejde og gruppedynamik, men fandt ud
af, hvor udmattende en innovationsproces er,
siger Astrid Hanghøj, der var med til at udvikle
B*Safe, ideen til en kuglepen, der kan teste for
legionellabakterier og udvides til også at teste
for andre skadelige stoffer.

Forskelle på mænd og kvinder
Merete Philbert, der er specialestuderende på Re-

Ny Festforening
Efter et par måneders arbejde på tværs af Humanioras festforeninger og fredagsbarer er en forening for humanister nu blevet
stiftet.
Den nye forening har fået titlen HUManistisk BarUdvalgsGruppe.
Ser man på, hvad navnet på den nye forening er dannet
af, kunne man godt få den tanke, at det kun handler om
fredagsbarer og gang-i-den-fester. Men det er ikke tilfældet,
forsikrer foreningens første formand, Freia Andersen, som
studerer nordisk.
– Vi har dannet foreningen med det formål at sætte fokus
på humanisternes kompetencer, at styrke den interne erfaringsudveksling på fakultetet samt at samle humanister til
fællesskab i form af fester og andre sociale som faglige arrangementer, forklarer hun.
HUMBUG består af repræsentanter fra Nordisk, Tysk, Idehistorie, Filosofi, Engelsk, Historie, Æstetik og Medievidenskab. I løbet af kort tid opretter foreningen sin egen hjemmeside under adressen www.humbug-au.dk, og her kan interesserede bl.a. se, hvordan man bliver medlem af foreningen.
På sigt har bestyrelsen mange ideer, men kræfterne samles lige nu om den første store fest, som den unge forening
barsler med den 29. februar kl. 19.00-02.00 i Stakladen. Musikken leveres af en kombination af et Tarantino-jam-band

og en DJ. Bestyrelsen lover, at priserne bliver holdt på et
niveau, hvor alle studerende kan være med.
Billetter kan købes i de enkelte humanistiske fredagsbarer
i februar måned, og bestyrelsen understreger, at festen ikke
kun er for humanister, men at alle studerende er velkomne.
– Festen er en fejring af, at foreningen nu er en realitet, og
at humanisterne for første gang har et fællesskab, der ikke
kun er studenterpolitisk, men også socialt, siger formanden.
Med festen ønsker HUMBUG dels at skabe sammenhold på
tværs af de enkelte afdelinger på Det Humanistiske Fakultet,
dels at skabe et økonomisk grundlag for foreningen – en økonomi, som også skal finansiere HUMBUGs deltagelse i årets
kapsejlads.
Den medicinske festforening Umbilicus, der står for den årlige traditionsrige kapsejlads på universitetssøen, har tidligere
udtalt, at de humanistiske fag ikke altid levede op til forventningerne ved sejladserne. Derfor så stifterne af HUMBUG det
som en fordel at samle fagene under ét organ, ”da humanisterne herved får et bedre kreativt og økonomisk grundlag for
en eventuel deltagelse”.
Lige inden jul blev den humanistiske forening da også
belønnet for sit nye initiativ ved at blive inviteret med til at
dyste i kapsejladsen til sommer. Og foreningen lover at stille
med et stærkt hold.
– Vi må jo indrømme, at vi tidligere har været for sløve,
men med den nye forening har humanisterne samlet sig. Og
vi agter at yde den nødvendige indsats, så vores deltagelse til
sommer bliver husket fremover, siger Freia Andersen.
Karen Hyldgaard Johansen / khj@adm.au.dk

Foto: Lars Kruse/AU-foto

HUManister
skaber HUMBUG

ger repræsenteret. Både Astrid Hanghøj og Merete Philbert oplevede, at mænd og kvinder reagerer forskelligt i en hektisk innovationsproces.
– Pigerne er nok mere prøvende og vil gerne
vende flere ideer og aspekter, mens drengene
meget hurtigere bliver konkrete og vil træffe
beslutninger, siger Merete Philbert.
Astrid Hanghøj mener, at der er mange alfahanner og -hunner blandt folk, der melder sig
til en innovationscamp, og at det satte sit præg.
– Det prægede i hvert fald vores gruppe,
at de fleste gerne ville bestemme. Det er jo
desværre tit sådan, at den, der råber højest,
vinder, og det er drenge nok bedre til end
piger. Faktisk kunne jeg selv se, at nogle af de
bedste ideer i vores udviklingsproces kom fra
en i gruppen, der ikke råbte så meget op, siger
Astrid Hanghøj.
Hun oplevede også, at kvinderne i højere
grad end mændene lod kreativiteten flyde og
var indstillede på at udvikle en andens ide.
– Mænd er måske hurtigere til at ”patentere”
en ide og holde sig til den. Jeg tror ikke, det
er tilfældigt, når undersøgelser viser, at virksomheder med kvindelige topledere generelt er

mere innovative end virksomheder med mænd
i toppen. Under alle omstændigheder er det
vigtigt med forskellighed i en innovationsgruppe, siger Astrid Hanghøj.

Forskellighed er nøgleordet
I en anden af vindergrupperne var franskstuderende Lars Bohn Christoffersen med til at
udvikle ideen til SteriAid, et apparat, der kan
sterilisere operationsudstyr uden brug af strøm
og vand.
– Det er nok rigtigt, at mænd er mere indstillet på korte processer og hurtige beslutninger, mens kvinderne i større udstrækning vil
fastholde processen og refleksionerne. Jeg tror,
det er godt, at begge interesser er repræsenteret, siger han og understreger også betydningen af forskelle i uddannelse og alder.
– Humanister er generelt gode i en innovationsproces, fordi vi trækker på en bred faglighed
og ofte er gode til at se de utraditionelle sammenhænge, som ”teknikerne” måske ikke ser.
Med sine 53 år var han klart alderspræsident
i sin gruppe, men det oplevede han ikke som
en ulempe.
– Overhovedet ikke. Jeg tror, at man som akademiker på mange måder har den samme referenceramme uanset studium og alder, siger han.
Astrid Hanghøj udtrykker tankegangen på
denne måde:
– Der kommer ikke meget innovation ud af
at sætte to kloner sammen. Innovation opstår,
når man møder andre syn på tingene end sit
eget. Det kan være, jeg kan se et problem, men
ikke løsningen, mens en anden, der ikke har
set problemet, faktisk sidder med løsningen,
fastslår Astrid Hanghøj.
Ifølge Lars Bohn Christoffersen vil Danfoss
nu forsøge at gå videre med SteriAid-projektet
i samarbejde med gruppen bag ideen, og
B*Safe-projektet vil firmaet forsøge at finde
mulige ”købere” til, da det ligger uden for Danfos’ produktlinje.
Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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”Mine forældre
siger, jeg skal have

mere

i løn”

De har været kendte på universiteterne i nogle år – helikopterforældrene, der svæver over deres voksne børn og altid er klar til at komme til undsætning og løse
problemerne. Siden CAMPUS sidst skrev om fænomenet (nr. 13, 2005), er de tilsyneladende også rykket med ”børnene” ind på arbejdsmarkedet. En amerikansk forsker
er i færd med et stykke pionerforskning i fænomenet helicopter parents.
Helikopterforældre revisited
Robyn Lewis er en rigtig supermor. Alenemoren
til to drenge, der nu er 18 og 21 år og går på
universitetet, har altid sørget for at organisere
sønnernes liv. Hun skriver e-mails til dem om,
hvad de skal huske, hun tjekker de kurser, de
går på, og de karakterer, de får, og hun holder
øje med deres bankkonto for at se, om de nu
kan styre økonomien. Hun læser selvfølgelig
korrektur på deres opgaver, og to gange om måneden kører hun de to timer til universitetet for
at gøre rent på drengenes kollegieværelser og
vaske deres tøj. Senest har hun også fået adgang
til deres e-mail på universitetet, så hun kan
holde øje med, om de nu misser noget vigtigt.
De unge mænd, Brendan og Ethan, er godt tilfredse med mors indsats: ”Det er rart at have en
mor, der ligesom fungerer som en … sekretærmor,” siger Brendan i en artikel til ABC News.

Forældre med til jobsamtalen
Robyn Lewis er ikke ekstremist. Hun er snarere ved at blive mainstream, når det gælder
forældres involvering i deres børns liv – i hvert
fald i USA. Her har de fleste universiteter for

Man kan blot håbe, at flere
forældre forstår, at virkelig støtte
og hjælp ikke handler om at gøre
arbejdet for deres voksne børn. Det
er dejligt for et ungt menneske at
have et heppekor på hjemmefronten, men at overlade alt arbejde til
forældrene er et tegn på alvorlig
umodenhed og usund afhængighed.
Patricia Somers, forsker bl.a. i fænomenet
helikopterforældre ved University of Austin, Texas

længst vedtaget en officiel forældrepolitik, der
blandt andet gør rede for, hvilken type indblanding man finder sig i fra forældrenes side.
Er det i orden, at de er med ved uddannelsesmesser? Hvilke typer klager fra forældre vil
man tage alvorligt? osv.
Men det er stærke kræfter, universiteterne
er oppe mod. Lobbygruppen College Parents
of America tæller over 12.000 medlemmer, og
det er ikke engang i den gruppe, de ivrigste og
mest frygtede helikopterforældre befinder sig.
De opererer helst på egen hånd – som rigtige
Blackhawks (amerikansk kamphelikopter, red.),
der altid er klar til at komme egne børn til und-

sætning, om nødvendigt med uetiske midler.
Den seneste tendens er, at forældrene nu
også følger med ud i arbejdslivet. Rekrutteringschefer fra både USA og England fortæller
om, hvordan forældre ringer på deres børns
vegne for at høre nærmere om en bestemt
stilling. Hvis løntilbuddet ikke er godt nok,
er nogle forældre ikke blege for at ringe for
at forhandle. Hos flyfabrikanten Boeing har
Rich Harnett, der er ansvarlig for den globale
rekruttering, sågar oplevet kandidater til stillinger, der har medbragt en forælder til jobsamtalen. Og de får lov at komme med.
Fra investeringsfirmaet Vanguard Group
lyder meldingen, at mange nyuddannede udbeder sig betænkningstid sammen med forældrene, før de svarer på et jobtilbud.
– Jeg vil tro, at syv ud af ti nyuddannede efter
en jobsamtale hos os siger, at de lige vil diskutere det med deres forældre først, siger rekrutteringschef Karen Fox til The Wall Street Journal.

Utænkeligt i Danmark
Nogle virksomheder har besluttet, at det ikke
kan betale sig at bruge antiluftskyts på at skyde
helikopterforældrene ned. Så hellere samarbejde med dem og acceptere, at forældre er
blevet en stadig mere integreret del af rekrutteringsprocessen.
– Der er bestemt sket et skifte de sidste trefire år. Vi kan mærke, at forældre spiller en
betydelig rolle, når det handler om at hjælpe
deres børn med at finde det rigtige job. Derfor er det vigtigt, at vi tilstræber at være en
arbejdsgiver, som både kandidaterne og forældrene vil vælge, siger Bob Athwal, rekrutteringschef hos det engelske energiselskab RWE
npower, til avisen The Guardian.
Hos det verdensomspændende revisorfirma
Ernst & Young har man ifølge The Guardian
ligefrem vedtaget en politik, når det gælder forældrekontakt i forbindelse med ansættelse. En
sådan har den danske afdeling dog ikke, siger
HR-konsulent i Ernst & Young Anne Krabbe.
– Jeg har oplevet et enkelt tilfælde af en ung,
der havde forældrene med i forbindelse med et
åbent hus-arrangement, vi afholdt. Det var på
ingen måde generende. Det viser kun, at de er
engagerede i børnenes liv, siger Anne Krabbe.
Hun mener, at det vil være helt utænkeligt,
at en forælder kom med til f.eks. en jobsamtale
i en dansk virksomhed.
– Jeg tror kun, det vil gøre ansøgeren endnu
mere nervøs. Der er nok den væsentlige forskel
på Danmark og USA, at kandidaterne i Danmark typisk er ældre og mere selvstændige og

modne, når de søger deres første
job, siger Anne Krabbe.

Flere forklaringer
Er det forældrene, der simpelthen
ikke kan lade være med at omklamre deres efterhånden voksne
børn, eller er det børnene, der
altid har været vant til høj forældreservice og også forventer den i
voksenalderen?
Der er uden tvivl flere forklaringer, men noget tyder på, at det
ikke nødvendigvis er de voksne

Jeg har oplevet et enkelt tilfælde af en ung, der havde forældrene med i forbindelse med et
åbent hus-arrangement, vi afholdt.
Det var på ingen måde generende.
Det viser kun, at de er engagerede
i børnenes liv.
Anne Krabbe, HR-konsulent i Ernst & Young,
hvis amerikanske afdeling har en forældrepolitik,
når det gælder ansættelsessamtaler.

unge, der ønsker den stærke forældreindflydelse. En meningsmåling blandt godt 400 universitetsstuderende i Boston-området i 2005 viste,
at 25 procent oplevede, at deres forældres
indblanding satte dem i forlegenhed og var et
forstyrrende element i deres liv. Omvendt har
en undersøgelse sidste efterår blandt 1.700
high school-elever vist, at 95 procent mener,
at deres forældre er ”engagerede” eller ”meget
engagerede” i deres universitetsplaner, og 30
procent siger, de godt kunne bruge endnu mere
hjælp og engagement. Servicemor er altså ikke
helt uønsket.
En forklaring på forældrenes adfærd, der
ofte går igen, er, at de (forældrene) har været
vant til at være hyperengagerede i deres projektbørns liv og uddannelse siden børnehaven.
De har organiseret det hele fra begyndelsen og
taget ansvaret på sig, men er ikke i stand til at
slippe det. I England, hvor markedsgørelsen
af universiteterne for alvor er slået igennem
bl.a. med langt højere studentergebyrer, peges
der på, at forældrene blot har påtaget sig den
almindelige forbrugerholdning: Når man har
investeret så meget i sine børn, vil man også
se gode resultater og et fornuftigt afkast. De
mest kritiske forældre er ofte almindelige
middelklasse-forældre, for hvem en universi-

tetsuddannelse til børnene vitterligt er blevet
en udgift, der kan kræve lån i huset.

Forskning i helikopterforældre
På University of Austin i Texas forsker Patricia
Somers bl.a. i trends inden for videregående
uddannelser. Som formentlig den første i verden har hun kastet sig over fænomenet helikopterforældre.
– Der er sket nogle kulturelle forandringer
de sidste tyve år, som kan være med til at forklare forandringen i forældrenes adfærd, siger
Patricia Somers til CAMPUS.
Hun nævner ny teknologi som mobiltelefoner, e-mails, MSN og ”nanny cams” (spionkameraer) i blandt andet børnehaver, der har
gjort det muligt for forældre og børn at være
forbundet døgnet rundt. En anden forklaring
er forældrenes bekymringer for deres børns
sikkerhed, som ifølge Somers er eksploderet
efter terrorangrebet i 2001. En tredje forklaring er, at forældre ønsker at være mere til
stede i deres børns liv, end deres egne forældre
var i deres.
– Nogle forældre kan ikke kontrollere deres
engagement i deres børns liv. De vil det bedste
for deres børn og kan ikke se, at de i virkeligheden skader barnet, siger Patricia Somers.

Ikke et overgangsfænomen
Hun henviser til nye amerikanske undersøgelser, der viser, at mange studerende har en
ekstremt tæt kontakt til forældrene, efter de er
flyttet hjemmefra. 30 procent taler mindst én
gang om dagen med deres forældre. Otte ud
af ti forældre tager initiativet til kontakten de
fleste gange. 75 procent af de studerende siger,
at de følger deres forældres råd. Tendensen er
tydelig i alle undersøgelser.
Hendes egen forskning viser, at helikopter-
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Jeg vil tro, at syv ud af ti nyuddannede efter
en jobsamtale hos os siger, at de lige vil diskutere det med deres forældre først.
Karen Fox, rekrutteringschef hos investeringsfirmaet
Vanguard Group, til Wall Street Journal Online

Fire slags
helikopterforældre
Ifølge Patricia Somers’s forskning kan helikopterforældrene inddeles i fire overordnede kategorier:

Forbrugeradvokaten
Ser erfaringen med universitetet som en
forretningsforbindelse, hvor det hele tiden
gælder om at få mest mulig udbytte af investeringen.

forældre ikke er et mellem- og overklassefænomen, som nogle tror. De findes i alle socialgrupper og alle etniske grupper, men der er
forskel på, hvor og hvordan far og mor ”styrer”
helikopteren.

60 procent af de typiske
helikopterforældre er således
mødre, der involverer sig især
i deres søns sociale og akademiske liv. Helikopterfaren
intervenerer oftest i ”det store
billede”, når det f.eks. gælder
dårlige karakterer eller klager
til universitetet. De henvender
sig oftere end mødre til ledende personer på universitetet,
og de optræder oftere truende,
viser Somers’ forskning, som
hun forventer at publicere i
nær fremtid.
– Og det er rigtigt, at forældre tilsyneladende ikke lander
helikopteren, når børnene har
afsluttet universitetsuddannelsen. De er begyndt at følge
med ud på arbejdspladserne.
Man ser næsten for sig, hvordan små grupper af nye ansatte, der arbejder
på et fælles projekt, hele tiden må ringe til
deres forældre for at få afklaret det ene og det
andet, siger Patricia Somers.
Hun tror ikke, at ”helikopter-trenden” er et

overgangsfænomen, der vil forsvinde foreløbig.
– Man kan blot håbe, at flere forældre forstår, at virkelig støtte og hjælp ikke handler
om at gøre arbejdet for deres voksne børn.
Det er dejligt for et ungt menneske at have et
heppekor på hjemmefronten, men at overlade
alt arbejde til forældrene er et tegn på alvorlig
umodenhed og usund afhængighed.
Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

”Helopaten”

”Here comes the chopper”, The Guardian, 2. januar
2008
“In they swoop to direct their children’s career: the
helicopter parents have landed”,
The Guardian, 3. januar 2008
“Do ‘helicopter moms’ do more harm than good?”,
ABC News, 21. oktober 2005
“Helicopter parents now hover at the office”, Wall
Street Journal Online, 17. marts 2006

Kæmper konstant for retfærdighed og synes
ikke, der bliver gjort nok for at give alle studerende lige adgang til ressourcer og muligheder. Er altid opdateret på den nyeste
lovgivning og de seneste regler.
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forskningsstøtte

Værdifuld støtte til
forskningsansøgninger
Siden januar 2007 har forskere ved Aarhus Universitet kunnet få hjælp til at
søge penge hos fonde fra forskningsstøtteenheden på Århus Universitetshospital. Forsøget har været en kæmpesucces og vil nu blive formaliseret.
Fondsansøgninger 1
Forskere vil naturligvis helst bruge så meget af deres tid som
muligt på det, staten har ansat dem til – at forske. Men i takt
med at flere og flere forskningsmidler bliver sat ud i fri konkurrence, bruger mange både arbejdstid og fritid på at skrive
ansøgninger til forskningsfonde. For nylig fortalte seniorforsker
på Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) Stiig Markager i en
artikel i Jyllands-Posten, at han bruger mellem halvdelen og tre
fjerdedele af sin tid på at søge forskningspenge, afrapportere og
administrere midlerne. Selv videnskabsminister Helge Sander
var chokeret over det tal: ”Hvis nogen bruger så meget tid på at
søge penge, så vil jeg anbefale dem at finde et andet job,” sagde
Sander i artiklen.
På Aarhus Universitet er der dog hjælp at hente for de fondsansøgningsplagede forskere. Siden januar sidste år har det
været muligt at få hjælp til ansøgningerne hos den såkaldte
forskningsstøtteenhed.
– Vi kan hjælpe med mange praktiske og administrative ting:
Hvordan laver man en god ansøgning? Hvad lægges der vægt på
i de forskellige danske fonde og EU-fonde? Hvilke love og regler
gælder der, og hvordan udfylder man de relevante formularer?
Hvordan kvalitetssikrer og dokumenterer man? Hvor er de

eventuelt relevante samarbejdspartnere osv? Det giver forskerne tid og overskud til at fokusere på selve den videnskabelige
beskrivelse af projektet, fortæller John Westensee, der er leder
af forskningsstøtteenheden.

Stor succes
Enheden har eksisteret i seks år og var i begyndelsen kun et
tilbud til forskere på Århus Universitetshospital. Men siden
januar sidste år har forskere ved de fem ”gamle” fakulteter ved
Aarhus Universitet også kunnet få hjælp af de 11 medarbejdere
ved forskningsstøtteenheden.
– Det har været en kæmpesucces. Folk er kommet væltende
til, og der forhandles nu om, hvordan samarbejdet kan gøres
permanent, siger John Westensee, der har en fortid som forskningsadministrator på Handelshøjskolen i Århus og desuden
har arbejdet i EU som leder af universitetssamarbejdet med
Polen.
– I EU sad jeg og lavede en masse ansøgningsvejledninger
og blanketter og bedømte et hav af forskningsansøgninger. Det
giver mig en vis indsigt og forståelse, når jeg i dag sidder på den
anden side af bordet og skal hjælpe forskerne, fortæller han.
At han og hans medarbejdere er deres løn værd i guld viser
enhedens indtægter. I begyndelsen skrabede forskningsstøtteenheden ca. 60 mio. kr. ind om året til forskerne, men sidste år
lå beløbet på mellem 150-200 mio. kr.

ges vægt på i en ansøgning, siger John Westensee.
De fleste danske universiteter har ansat personer til at hjælpe
med den administrative del af en fondsansøgning, men ingen
steder er hjælpen så omfattende og systematisk som i Århus.
Men fundraising-enheder er kommet for at blive, mener John
Westensee.

De fleste forskere har endnu ikke
den store erfaring med EU-fondene og
er derfor usikre på, hvad der lægges
vægt på i en ansøgning.
John Westensee, leder af forskningsstøtteenheden.

– I England og Holland har man meget store forskningsstøtteenheder til at hjælpe forskerne, og det smitter bl.a. af på, hvor
mange EU-midler de tiltrækker. I USA er det et kæmpe forretningsområde på universiteterne. University of Kentucky, som er
lidt mindre end Aarhus Universitet, har ca. 100 folk ansat til at
tage sig af markedsføring, fundraising og teknologioverførsel. I
takt med at flere forskningsmidler bliver udsat i konkurrence,
vil vi helt sikkert også se en stor vækst af den slags enheder på
de danske universiteter.
Kontakt Forskningsstøtteenheden på: http://www.au.dk/da/adm/
budget/oko/proces/gruppe3/ansoegem/stoetteem

Mere støtte i fremtiden
Det er især EU-ansøgninger, forskerne gerne vil have hjælp til
– også de rutinerede forskere, der ellers har stor erfaring med
fondssystemet.
– I april og maj sidste år var vi involveret i ca. 60 EU-ansøgninger, og alle universitetets fakulteter var repræsenteret blandt
disse ansøgninger. De fleste forskere har endnu ikke den store
erfaring med EU-fondene og er derfor usikre på, hvad der læg-

Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Forskere: Hjælpen er nødvendig

Fondsansøgninger 2
Uden hjælp fra forskningsstøtteenheden var
professor i biologi Henrik Balslev måske
ikke blevet tre mio. euro rigere. Det store
beløb fik han som en EU-bevilling til sit
grundforskningsprojekt om palmetræer og
deres store betydning for økosystemet i de
tropiske områder. Forskningsstøtteenheden
(se artiklen ovenfor) havde hjulpet med
flere praktiske og administrative forhold
omkring ansøgningen
– Det er lidt af en solstrålehistorie. Det
er vidunderligt, at vi har forskningsstøtteenheden, siger Henrik Balslev, der kalder
sig selv en erfaren fondsansøger. EUsystemet har han derimod ikke haft megen
erfaring med.

– Der går mange myter om, hvor svært
det er at trænge igennem til EU-fondene.
Men måske er det netop myter. Med lidt
hjælp og lidt held kan der være meget at
hente, har jeg fundet ud af.

Kamp om midler
Lektor Karen Munk fra Institut for Filosofi
og Idehistorie er en anden af de mange
AU-forskere, der har haft succes ved forskningsfondene i 2007. I november fik hun
små 900.000 kr. fra Forskningsrådet for
Kultur og Kommunikation til et retspsykiatrisk forskningsprojekt om behandling af
sædelighedskriminelle.
– Jeg fik en meget kvalificeret hjælp til
selve ansøgningen fra forskningsstøtteenheden. Det gik bl.a. på at få formålet med projektet bedre forklaret, siger Karen Munk,
der havde søgt om 1,4 mio. kr., men altså
fik 500.000 kr. mindre.
– Der var kun 16 procent af ansøgerne,
der overhovedet fik bevillinger, så det fortæller jo en del om den kamp, der er om at
skaffe midler til sin forskning, siger hun.

Spild af IQ
I sommer fik seniorforsker Lis Wollesen de
Jonge fra Institut for Jordbrugsproduktion
og Miljø en bevilling på 13 millioner kr. fra
Forskningsrådet for Teknologi og Produk-

Foto: Søren S. Kjeldgaard/AU-foto

Det er en stor arbejdsbelastning at skulle hente
fondspenge hjem til forskning. Mere professionel
fundraising på universiteterne kan være vejen frem,
mener forskere.

tion. Pengene skal bruges til at afdække
samspillet mellem jordens indre struktur og
processer. Ansøgningen havde hun ikke fået
hjælp til at udforme.
– Men jeg tror bestemt, det er vigtigt
med mere aktiv og professionel fundraising
på universitetet. Det er en kæmpe belastning at skulle søge fondsmidler til sin egen
forskning, og jeg kunne f.eks. godt tænke
mig at få mere hjælp til at se nogle muligheder i EU-systemet, siger hun.
Hun tilhører ikke gruppen af forskere,
der er stærkt imod konkurrence om forskningspengene.
–Jeg går ikke ind for det rene tagselvbord.
Men balancen er tippet den forkerte vej. I
dag bruger jeg vel to-tre måneder om året
på at søge penge, og jeg må tit inddrage min
fritid. Jeg synes, det er spild af min IQ, at
jeg skal bruge så meget tid på det, når jeg allerhelst vil lave hardcore forskning, siger Lis
Wollesen de Jonge.
Er du forsker, og har du en særlig positiv eller
negativ oplevelse med at søge fondsmidler til
din forskning, så hører CAMPUS gerne fra dig.
Kontakt: campus@au.dk eller ring 8942 2334
Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk

Professor Henrik Balslev fik efter hjælp fra forskningsstøtteenheden en bevilling på tre millioner euro til sin forskning i palmetræers betydning for økosystemet i de tropiske områder.
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Statsfinansieret ressourcespild
Hvor ligger fornuften i at give forskere en løn, men ingen midler at forske for? Nobelprismodtager, professor emeritus
Jens Chr. Skou fatter ikke, hvordan det nuværende bevillingssystem, hvor mange midler til forskning skal søges fra eksterne fonde, kan være effektivt. Eller hvordan det kan føre til nye epokegørende opdagelser. For unge forskere kan systemet være altødelæggende. Hvorfor råber de mange erhvervsfolk i universiteternes bestyrelser ikke op, spørger han.
Foto: Lars Kruse/AU-foto

Interview
Jens Chr. Skou er normalt en rolig ældre herre,
der taler med sotto voce. Men når talen falder på
emnet forskningsfinansiering, bliver stemmen
skarp, og der kommer farve i kinderne.
– Om bevillingssystemet er så slemt? Det er
ødelæggende for al fri forskning, for fri forskning forudsætter jo, at der fri adgang til midler.
De kvikke unge hoveder med de skøre ideer
har ikke en chance i dag. Hvis de forhold, der
gælder i dag, var blevet tilbudt mig, dengang
jeg var aktiv forsker, ville jeg helt sikkert have
forladt universitetet. At skulle tigge og bede om
penge til noget, jeg var ansat til at lave? Ikke
på vilkår, siger Jens Chr. Skou, der i 1997 fik
nobelprisen i kemi for sin opdagelse af den vitale natrium-kalium-pumpe i cellen.

Ingen plads til ”skøre” ideer
I dagbladet Information skrev han kort efter
nytår en kronik, hvor han bl.a. beskrev en lang
række problemer med det gældende bevillingssystem. Det førte til et svar fra videnskabsministeren, men ikke et tilfredsstillende et af slagsen.
– Sander forstår simpelthen ikke, hvad
forskning er. Han siger, at konkurrence om
midlerne er godt for forskningen. Jeg forstår
det ikke. Hvad er det, vi skal konkurrere om?
Hver forsker eller forskergruppe finder jo
selv på forskningsopgaverne. I dag ligger den
væsentligste konkurrence i at være bedst til at
vride hjernen for at skrive de bedste ansøgninger. Er det det, der er meningen?
– Helge Sander siger, at forskningspenge
ikke skal være et stort tagselvbord.
– Ja, men med det nuværende system er der
risiko for, at den forskning, der virkelig kunne
være interessant, slet ikke når at komme på
bordet, men ender i gruppen af ikke-støtteværdige projekter. Da jeg selv i sin tid påstod, at
et enzym kan transportere ioner, sagde folk,
at jeg vrøvlede. Et enzym er en katalysator,
hvordan kan det transportere ioner? Jeg havde
aldrig fået penge til at undersøge det under
det nuværende system. Man glemmer, at det
er med forskning som med olieboring: Den
platform, der producerer olie, skal selvfølgelig
have de nødvendige midler, men alle ved, at
brønden en dag er tom. Derfor skal der hele
tiden bores efter nye brønde med den risiko, at
der ikke er noget at hente. Når olien springer,
opvejer det i mange tilfælde udgifterne ved de
forgæves boringer, siger Jens Chr. Skou.

Dårligt forretningsprincip
Før 1968 blev næsten alle forskningsmidler tildelt universiteterne som basismidler, hvorefter
de blev fordelt internt. Men i 1968 oprettede
staten seks forskningsråd, der gennem fondsbevillinger stillede flere penge til rådighed. Meningen var, at fondsbevillingerne skulle dække
større enkeltudgifter til forskning. I 1980’erne
ændrede daværende undervisningsminister
Bertel Haarder systemet, så der blev skåret ned
på basismidlerne og lagt flere penge ud i øremærkede statslige programmer – de såkaldte
”cigarkasser” – der blev vurderet som særligt
(samfunds)relevante. I dag er cigarkassetænkningen opgivet. I stedet bliver ca. 60 procent
af forskningsmidlerne givet til universiteterne
som basismidler, og resten bliver udbudt i
konkurrence, men Helge Sander ønsker, at forskerne skal konkurrere om en endnu større del
af den samlede kage.
Jens Chr. Skou mener, at de statslige fonde
har deres berettigelse, hvis de bruges, som de
oprindeligt var tiltænkt: som et supplement til

Vil den næste generation af forskere acceptere at stå med hatten i hånden og bede om midler til at udføre det arbejde, de er ansat til?

basismidlerne. Hvis de derimod er et afgørende element i finansieringen af forskning, giver
det kun problemer, mener han.
– Det er mig ubegribeligt, at det skulle være
effektivt at aflønne forskere og lave et bevillingssystem, så en større fraktion af dem ikke
kan få penge til at forske for. Det er jo det, der
sker, siger Jens Chr. Skou.
Han nævner Det Sundhedsvidenskabelige
Forskningsråd som eksempel. I 2007 gav rådet
penge til 29 procent af ansøgningerne. Ca. 35
procent af de resterende ansøgninger blev vurderet støtteværdige, men fik ikke noget. Ansøgerne
må derfor forsøge sig hos private fonde, hvor bevillingsfrekvensen er 10-20 procent. Resten – ca.
35 procent – bliver erklæret ikke-støtteværdige.
– Hvad laver de forskere, der ikke kan
skaffe ekstern finansiering til deres forskning?
Forsker de, eller sidder de bare og triller tommelfingre? Det kunne være ganske interessant
at få en opgørelse over, hvad de faktisk laver.
Det virker som et dårligt forretningsprincip at
betale folk for at lave noget, de ikke laver.

Svært for unge forskere
Den århusianske nobelprisvinder mener, at
bevillingssystemet især går ud over de unge
forskertalenter, der endnu ikke har en større
videnskabelig produktion bag sig.
– Konkurrencen om forskningsmidlerne
betyder, at det som regel er dem, der allerede
har vist, at de kan noget, der får pengene, og
ikke dem, der står på spring med nye ideer.
Samtidig går de fleste bevillinger til lederen
af en større forskergruppe, og det er jo ikke
ukendt, at den, der sidder på pengene, helst
vil fremme sine egne ideer. Hvad skal de unge
gøre i den situation? Ja, de kan jo enten forlade universitetet eller sidde og vente på, at de

har kvalificeret sig videnskabeligt, så de kan
søge penge, men så er ideen taget af andre. Jeg
tvivler stærkt på, at den generation, der vokser
op nu, vil acceptere at stå med hatten i hånden
og bede om midler til at udføre det arbejde –
den forskning – de er ansat til.

Hvad laver de forskere,
der ikke kan skaffe ekstern
finansiering til deres forskning? Forsker de, eller sidder de bare og triller tommelfingre? Det kunne være
ganske interessant at få en
opgørelse over, hvad de
faktisk laver.
Jens Chr. Skou

For universitetet som institution medfører
fondsbevillinger også det problem, at bevillingerne ofte kræver medfinansiering af universiteterne. Med andre ord skal universitetet selv finde
ekstra midler, når en fondsbevilling går igennem.
– Det betyder jo, at de, der er i vækst og er
gode til at trække eksterne midler til området, får endnu flere penge, mens de steder,
hvor pengene i forvejen er små, må nøjes med
endnu mindre. Hvis man siger nej til den eksterne bevilling, får man ikke trukket de midler
hjem, og siger man ja, betyder det, at man
indirekte må ødelægge anden forskning, siger
Jens Chr. Skou.

Grundforskningens kilde tørrer ud
Det statsfinansierede ressourcespild er ifølge
Jens Chr. Skou også tydeligt, når det gælder
prioriteringen af midler mellem grundforsk-

ning og anvendt forskning.
– Tendensen til at overføre midler fra grundforskningen til den anvendte forskning i håb
om hurtige og brugbare resultater er decideret
farlig. Grundforskning er kilden til den anvendte forskning og tørrer man den kilde ud,
så ser det skidt ud for fremtidens samfund.
Det er sjældent, at grundforskningen peger
på en umiddelbar økonomisk relevans. Michael
Faraday anede ikke, hvilken kæmpemæssig
økonomisk betydning elektricitet ville få, da han
i 1831 opdagede, at man kunne inducere strøm
ved hjælp af et magnetfelt. Og Jens Chr. Skou
anede heller ikke, at hans egen grundforskning
i ionpumper kunne videreudvikles og blive en
milliardforretning for medicinalindustrien.
– Efter min mening er der er brug for et initiativ, som da Rockerfeller-fonden i 1930’erne
besluttede at give en stor sum penge til grundforskning med det formål bredt at studere livet
ved fysikken og kemiens hjælp. Der var ingen
fine programmer eller begrænsninger. Forskerne bestemte selv, hvad de ville tage fat på, og
det førte til mange nye opdagelser. Ikke mindst
førte det til den serie af opdagelser, der betød,
at Watson og Crick 20 år efter kunne fastlægge
strukturen og funktionen af dna-molekylet. Jeg
kan huske, at jeg i 1958 hørte Crick fortælle
om opdagelsen på et møde i Wien. Vi talte om
det ved den efterfølgende frokost, men der
var ingen af de forsamlede forskere, som gav
udtryk for, at den opdagelse kunne have nogen
praktisk betydning, siger Jens Chr. Skou.
Hans Plauborg / hhp@adm.au.dk
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forskerportræt
De færreste forstod ham. Men kult blev han
alligevel dengang i 70’erne, hvor professorvældet allerede var historie, og mere eller mindre
røde studerende hærgede universiteterne med
krav om forskning for folket og ikke profitten.
Nogle af dem kaldte sig kapitallogikere, og de
fyldte godt op på Aarhus Universitet.
En af dem var idéhistorikeren Hans-Jørgen
Schanz, og ham er det, der i 1973 som 25-årig
opnår kultstatus hos en studenterbevægelse,
hvor han egentlig mest befinder sig på sidelinjen, men alligevel får rollen som den store
marxistiske teoretiker, da hans magisterafhandling bliver den første udgivelse på den
århusianske venstrefløjs nye forlag Modtryk.
– Det var nærmest som en religiøs feber,
husker Hans-Jørgen Schanz perioden, hvor
han på universitetet udlagde teksten i Das
Kapital, og studerende på kollegier og i tidens
florerende kollektiver tumlede med det teoritunge værk Til rekonstruktion af kritikken af
den politiske økonomis omfangslogiske status. Ud over at berige det danske sprog med
ord som hybrificering og sakrilegium blev det
for kapitallogikerne nærmest det teoretiske
grundlag for al videnskab – stik mod forfatterens intention.
Set i bakspejlet tegner den nu 60-årige
professors stædige projekt sig nemlig som en
evig afsøgning af grænser og et opgør med al
totaliserende tænkning. Det projekt har fra
marxismen ført ham gennem diverse moder-

nitetsteorier til den metafysik, der har været
en naturlig del af hans tænkning siden 1990.

Sløkomaner
Schanz var i 1967 med i det første kuld russer på professor Johannes Sløks nyoprettede
Institut for Idéhistorie. Hovedparten af dem
havde Kierkegaard og eksistentialismen med
i den åndelige bagage, og det gjaldt også studenten fra Sønderborg Statsskole.
– Men jeg er nok en af de få, der i gymnasieårene også kom gennem alle bind af På
sporet af den tabte tid og Joyces romaner,
siger Hans-Jørgen Schanz, der nok valgte
idéhistorien på grund af Sløk. Schanz havde
læst hans værker om eksistentialismen og
Kierkegaard og i gymnasiet været gennem De
europæiske ideers historie.
– Den åbnede op for en verden af storhed,
dybde, konflikter og sammenhæng, og så havde
jeg jo også hørt, at der ved det nye institut var
noget at se frem og op til, fortæller Schanz.
Forventningerne blev i den grad indfriet, da
Sløk efter overstået sygdom endelig dukkede
op på instituttet efter efterårsferien.
– Vi var tryllebundet. Sløk var en eminent
forelæser og en fantastisk god underviser. For
ham var idéhistorie et kald. Han havde en
ide om, at det skulle være et eliteinstitut, og
understregede, at vi ikke kunne arbejde hårdt
nok. Og ingen satte spørgsmålstegn ved hans
krav til de studerende, husker Schanz. Som
matematisk student måtte han derfor også
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give sig kast med latin og græsk for at leve op
til de sløk’ske standarder.
– Vi så os selv gennem Sløks øjne. Efterhånden begyndte vi at tale om sløkomaner,
sløkologer og sløkofile. Nogle var bare sløkomaner uden at være sløkologer – de var
selvfølgelig også sløkofile. Så var der dem,
der kun var sløkologer. Og så var vi en lille
gruppe, der så os selv som alle tre, og det var
selvfølgelig sådan, man burde være.

Ørkenvandring
Det var også Sløk, der i 1970 sikrede den unge
stud.mag. et stipendium til Frankfurt, da han
begyndte at fatte interesse for marxismen.
– Den havde Sløk intet forhold til, men for
ham var det ligegyldigt, hvad man beskæftigede sig med, bare man gjorde det ordentligt,
forklarer Hans-Jørgen Schanz, der ville udforske kritisk teori og marxismen ved Frankfurterskolen, som leverede en stor del af ungdoms- og studenteroprørets teoretiske gods.
Efter et år var Schanz tilbage i Århus og
parat til at introducere kapitallogikken, der
skulle gøre op med marxismen som en verdensanskuelse og rense Marx’ økonomikritik
for al snak om klassekamp og historisk materialisme. Resultatet blev den berømte bog
med den meget lange titel.
– Min pointe var at afgrænse de områder,
hvor Marx’ økonomikritik kunne være gyldig,
og dernæst fylde dem ud. Det sidste mislykkedes for mig, og det første blev misforstået
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af andre. Og så gik
det helt galt, konstaterer Hans-Jørgen Schanz, der havde det rigtig
skidt med den intellektuelle ørkenvandring,
som han mener, mange blev ført ud på.
– Jeg forsøgte at sige fra over for den totaliserende brug af kapitallogikken, men det kom
der ikke noget ud af. Det hele var som en lavastrøm, og den kan man ikke standse. Havde
vi dog bare mødt en reel intellektuel modstand
mod det teoretiske indhold i stedet for den
rent politiske modstand. Nu endte det med
den politiske idioti, som for alvor viste sig på
vores institut, fordi vi ikke havde en faglig tradition som f.eks. hos filosofferne, hvor idiotien
aldrig slog så kraftigt igennem. Derfor har jeg
lært, at det er vigtigt at værne om traditionen,
når den har et indhold, siger Schanz.
Idiotien førte i 1972 til noget nær et faderdrab, da Sløk og gruppen af marxisterne blev
uenige om en ansættelse.
– Det endte med, at Sløk fik sin kandidat
ansat, og så røg vi ud i en strid, der kørte helt
af sporet og førte til fjendskaber, som betød,
at Sløk mistede interessen for instituttet. Set
i bakspejlet var det en utilgivelig konflikt,
siger Schanz om bruddet, der betød, at Sløk
tog orlov i to år og i 1977 forlod instituttet til
fordel for et professorat på Teologi.

Intet er tilbage
I de år havde den såkaldte fagkritik også sin
glansperiode og kom under eget tag i Fronthuset i Mejlgade. Det er dog hverken med vemod
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Professor i idéhistorie Hans-Jørgen Schanz har tumlet med marxismen, skrevet sig gennem moderniteten og taget metafysikken til sig i et livslangt projekt, der har handlet om at sætte grænser.
eller glæde, Schanz ser tilbage på den tid.
– Den vadmelssocialistiske askese var på
sit højeste, og det var og er altså ikke lige mig,
siger Schanz, der blandt revolutionære akademikere vakte både opsigt og forargelse med sin
utilslørede glæde ved smarte, smukke, store
og sporty biler. På den tid kørte han rundt i
en stor Rover, mens han lod asketerne om at
knokle med at få Fronthuset i stand.
– Æstetisk var perioden noget af det grimmeste, jeg har været udsat for. Pigerne har
aldrig været grimmere, selvom substansen
selvfølgelig var den samme som altid.
Når Hans-Jørgen Schanz i dag skal vurdere
studenterbevægelsen, ser han den ikke som
begyndelsen på noget nyt.
– Det var snarere afslutningen på noget
gammelt. Teoretisk bød den kun på rekonstruktion og fornyet energi til positioner som
freudianismen og marxismen, der var ved at
være færdige. Politisk havde den to-tre afgørende landvindinger, som lå uden for det studenterpolitiske projekt. Det var dels en generel
svækkelse af autoriteter, dels kvindefrigørelsen, og måske ændrede den også forholdene
for homoseksuelle.
– På universiteterne fik oprøret en vis betydning i form af kollegiale organer med mulighed
for en offentlighed, men den er der jo intet
tilbage af, og det har faktisk slået mig som et
chok. Det sker jo samtidig med, at universitetet gennemgår en ekstrem transformation fra
universitet til big business, siger Hans-Jørgen
Schanz, der gerne vedgår sin konservatisme

i forhold til dagens universitetspolitik. Han
har dog ikke lyst til at bruge sit gode krudt på
at debattere nutidens elendigheder, der bl.a.
udtrykker sig ved, at ambitionen om et universitet, der hænger sammen på tværs af fag og
fakulteter, i dag er reduceret til retorik.
– Det er da interessant, at den eneste institution på dette universitet med en ide om tværfaglig akademisk sammenkomst er Det lærde
Selskab, som består af gamle mænd og kvinder,
siger Schanz, der selv er medlem af samme selskab – og i øvrigt sidste år også blev optaget i
kredsen af estimerede akademikere ved Oxford
Round Table ved Harris Manchester College,
Oxford University.

Mod metafysikken
I slutningen af 70’erne begyndte Hans-Jørgen
Schanz at vikle sig fri af det kapitallogiske projekt, som han erkendte han ikke kunne indfri,
fordi det i sit udgangspunkt var for snævert.
Det skete, mens han skrev på en disputats om
behovsproblematikkens idéhistorie. At han
overhovedet lagde billet ind på den doktorgrad,
han erhvervede i 1981, vakte i sig selv opsigt.
Blandt de progressive på parnasset lå doktorinstitutionen nærmest for had.
– Men jeg var træt af at høre på påstandene
om de halvstuderede marxistiske røvere, der
ikke kunne kvalificere sig videnskabeligt. Så
det var min overordnede motivation ud over de
personlige ambitioner, fortæller Hans-Jørgen
Schanz, der i de følgende år fik følgeskab af
flere, der tidligere var modstandere af at meri-

tere sig på denne måde.
Efter disputatsen retter Schanz sit søgelys
mod de teorier om modernitet, som han bl.a.
finder hos Frankfurterskolen.
– Jeg opdager efterhånden, at teorierne ikke
kan stå alene, hvis man vil forstå mennesket
helt alment. Så jeg begynder at studere dem,
Franfurterskolen angriber, nemlig Heidegger og Wittgenstein. Og hvilket kontingent af
tænkning og viden, Frankfurterskolen havde
misforstået og bevidst eller ubevidst fejlfortolket! Læsningen leder mig også ind på
Løgstrup, som jeg opdager også har noget at
byde på, fortæller Schanz om sin åbning mod
metafysikken, der i 1990 slår igennem i bogen
Forandring og balance – refleksioner over
metafysik og modernitet.
– Det er nok den bog i mit forfatterskab, jeg
sætter højest, fordi jeg kommer ind på et helt
andet spor, som jeg så har fulgt siden, nemlig
at bringe moderniteten i ny forbindelse med
metafysikken.

Grænser

mennesket har behov for noget, der rækker ud
over det pragmatiske, mener Schanz, der aktuelt arbejder på en bog om modernitet og religion som afslutning på en lang række bøger om
modernitet. Selv har han fået større og større
respekt for det religiøse, men vil dog ikke betegne sig selv som religiøs.
– Metafysik lægger på mange måder op til
religiøse tydninger. Men man behøver ikke
tage det skridt. Jeg vil gerne sætte en grænse
og kigge ud over den. Det forsøgte jeg med Til
rekonstruktion, og det forsøger jeg, når jeg
arbejder med metafysik. I dag udgør den ikke
systemer som for 200 år siden, men består i
spørgsmål uden svar. Hvorfor er der Noget
snarere end Intet? er et godt spørgsmål, men
alle svar er dårlige. Ingen videnskab kan svare
på det, men det åbner et rum, som måske
dybest set demonstrerer menneskelivets vilkårlighed, eller at menneskelivet er kastet, som
Heidegger siger.
Helge Hollesen / hho@adm.au.dk

Hans-Jørgen Schanz’ ærinde er at vise, at
modernitet er godt og nødvendigt for et massesamfund, men den er ikke andet end pragmatik. Demokrati, bedre veje eller vaskemaskiner,
flere menneskerettigheder osv. er alt sammen
godt, men kan aldrig være et mål i sig selv.
– Mennesket har en sult efter det, der transcenderer. Der kommer religion, metafysik og
kunst ind, men det er, som om politikerne og
også universitetsfolk generelt ikke kan se, at

Fotos: Lars Kruse/AU-foto

Professorens passion. Bortset fra kvinder er biler det mest erotiske, der findes, mener Hans-Jørgen Schanz,
der sætter pris på både former og fart. Han har en forkærlighed for engelske biler. De har mere sjæl end
BMW. Lige nu kører han rundt i en Jaguar V8, der med sine 400 hestekræfter går fra 0 til 200 på 16 sekunder.
– Egentlig mener jeg, at jeg skulle fritages for skatter og afgifter. Er der noget, der er byforskønnende, så
er det da en smuk bil i modsætning til de hæsligheder, der kører rundt, mener professoren, der gerne kører
omkring havnen for at nyde lyset over bugten.
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myteforsker skal skabe
international profil
Viking and Old Norse Studies hedder et af satsningsområderne ved Aarhus Universitet. For at
styrke feltets internationale profil er religionshistorikeren dr.phil. Jens Peter Schjødt
ansat som professor med særlige opgaver i nordisk religion ved Afdeling for Religionsvidenskab.
Schjødt forsker i religionsfænomenologi, nordisk
religion og sammenlignende
indoeuropæisk mytologi.
Han er særligt optaget af
den førkristne nordiske religion, som han har beskæftiget sig med både i adskillige
artikler og bøger og i den
doktorafhandling, han forsvarede i 2004.
Med udgangspunkt i religionshistorien kredser Schjødts forskning specifikt om, hvordan mytologien for de førkristne
nordboere udgjorde en ramme for det univers
af mening og betydning, der fungerede som
grundlæggende religiøse forklaringer på nogle
af livets væsentlige spørgsmål. Han undersøger
således myternes funktion både for vore forfædre og for os som moderne mennesker.
Schjødts indfaldsvinkel er på basis af erkendelser inden for den sammenlignende religionshistorie at rekonstruere, på hvilken måde
de mytiske fortællinger har spillet en rolle i det
religiøse verdensbillede, og dermed, hvordan
folk i Vikingetiden orienterede sig i verden.
Hans forskning spiller derfor også en rolle for
den måde, hvorpå man i dag forholder sig til og
bruger vore forfædres myter.

Jørgen Ellegaard Andersen er udnævnt til
professor i topologi ved Institut for Matematiske Fag. Her forsker han i et af tidens mest aktive områder inden for matematik og teoretisk
fysik, nemlig den del af matematikken, som
omhandler geometri og topologi, der har en tæt kontakt
til kvantefeltteori og strengteori inden for teoretisk
fysik.
Forskningsområdet er også
i fokus for det forskningsrådsfinansierede “Center for
Topology and Quantization
of Moduli Spaces” (CTQM),
som Jørgen Ellegaard Andersen leder. Han er endvidere
netop udnævnt til leder af
den landsdækkende ph.d.-skole “Geometry and
Mathematical Physics School” (GEOMAPS),
som er støttet af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.
Jørgen Ellegaard Andersen er uddannet
D.Phil. i matematik på Oxford Universitet i
1992. Han har siden været ansat ved Aarhus
Universitet afbrudt af orlovsperioder, hvor han
har været ansat ved University of California,
Berkeley.

Oversætteren, professor, dr.phil. Otto Steen Due er død, 68 år.
En sensommerdag for 20 år siden stod han pludselig i døren til mit
kontor på Forlaget Centrum – selvsikker grænsende til det arrogante, men med et glimt i øjet, der siden skulle vise sig at være uløseligt forbundet med den ræv, han altid havde bag øret.
Otto havde netop lagt sidste hånd på sin nyoversættelse af Ovids
Forvandlinger og bad mig – efter en kort og overflødig præsentation af sin egen alt andet end ydmyge person – overveje at udgive
værket, som andre danske forlag havde takket nej til. Og da jeg et
par dage senere begejstret takkede ’ja!’, var grunden lagt til det, der
skulle udvikle sig til et nært venskab. Ovids Forvandlinger udkom i
1989, og det efterfølgende samarbejde kom til at omfatte udgivelsen
af Ottos nyoversættelser af Vergils Aeneide (1996), Homers Iliade
(1999), Homers Odyssé (2002), Sofokles’ Antigone (2004) og
Aischylos’ Orestien (2007), i hvilke samspillet mellem Ottos oversættelser og Peter Brandes’ illustrationer efterhånden antog næsten
symbiotisk karakter.
Og jeg lærte med tiden, at hvad der ved første øjekast kunne opfattes som kølig arrogance, i virkeligheden dækkede over en næsten
rørende sårbarhed hos et stort og varmt menneske, og at glimtet i
øjet og ræven bag øret udsprang af Ottos ufattelige, ja, næsten altomfattende viden og ikke mindst af hans aldrig svigtende trang til
at udtrykke den med sit uforlignelige sproglige mesterskab. Hele
hans intellekt var båret af subtil humor og kompromisløst engagement – og af dyb afsky for smålighed, falskhed og fordomme.
Men det var viddet og biddet og ikke mindst beatet, der var Ottos
kunstneriske adelsmærke. Selv i den højstemte 23. Sang af Homers
Iliade – Patroklos’ Bålfærd – kan han ikke nære sig:
“Opad og nedad og henad og fremad gik det derudad.
Men da de nåede op på Idas skovrige skrænter,
Fælded de skyndsomst ege der stod med løvrige kroner,
med deres hvæssede malm, så de med en forfærdelig knasen
faldt. Og de kløved dem op og bandt dem på mulernes rygge.”
Otto var en gudbenådet sprogkunstner, men det, der mere end

Claes Hvidbak, Aarhus Universitetsforlag

den komplette spiller
Han er blevet kaldt “den komplette spiller” og en mand med “dyb
viden og skarpe tacklinger”. Ordene er blevet møntet på Frederik
Stjernfelt, der fra 1. januar er professor i kognitiv semiotik og tværfaglige humanistiske studier på Aarhus Universitet. Frederik Stjernfelt hører til blandt den elite af humanistiske forskere, som formår
at bevæge sig over et bredt felt, og det afspejler sig både i Stjernfelts
mange videnskabelige værker og hans engagement i formidling og
samfundsdebat, der ofte bliver anrettet med knastør humor og
knivskarpe argumenter.
Han har de seneste år udgivet en bog om året, spændende over
Hadets anatomi. Rejser i Serbien og Bosnien efter krigen (2003)
og Krigens scenografi. Nye rejser i Serbien og Bosnien (2004,
begge bøger sammen med Jens-Martin Eriksen) til Kritik af den
negative opbyggelighed (2005, sammen med digteren Søren Ulrik
Thomsen) og Tankens magt. Vestens idehistorie I-III (2006, red.
sm.m. Hans Siggaard Jensen og Ole Knudsen), Tal en tanke (sm.m.
Vincent Hendricks), og senest har Springer Verlag udgivet hans
doktorafhandling Diagrammatology, der handler om diagrammer
og typisk for Frederik Stjernfelt udforsker grænselandet mellem fænomenologi, ontologi og semiotik.
Stjernfelt har i de seneste 14 år været både fast anmelder og skribent i Weekendavisen og redaktør af Gyldendals kulturskrift Kritik,
og han sender jævnligt indlæg ud på sin egen blog,
kritiskfornuft.blogspot.com.
Frederik Stjernfelt var i 1991 ansat ved Aarhus Universitets Center for Kulturforskning og siden 1994 som adjunkt og lektor ved
Københavns Universitet. I 2006 fik han et tidsbegrænset professorat på det daværende Danmarks Pædagogiske Universitet. Ansættelsen af Frederik Stjernfelt er en del af “Humaniora-Planen”, der

præsident for kampen mod ukrudt
Forskningsleder Per Kudsk fra Institut for
Plantebeskyttelse og Skadedyr ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet er udnævnt som
præsident for European Weed Research Society (EWRS), der er en faglig organisation for
ukrudtsforskere fra hele verden med over 700
medlemmer fra 75 forskellige lande.
Som præsident for EWRS vil Per Kudsk fokusere på at få ukrudtsforskningen gjort mere
synlig i forhold til EU-bevillinger. Herbicidforbruget er den tungeste post på regnskabet over
pesticider i vores del af verden – i Danmark

noget andet forlener hans oversættelser med denne uudgrundelige,
næsten påtrængende selvfølgelighed, er timingen. Hans sprog har
et rytmisk drive, så man som læser og lytter nærmest bliver “kørt
over” af de hæsblæsende heksametre med deres pumpende puls.
Otto viede sit liv til den klassiske litteratur og gjorde den til hver
mands eje. Otto og ordene! Lige nu er det vanskeligt at forstå –
endsige acceptere – at vi fremover må nøjes med ordene.

står ukrudtsmidler for 60 procent af pesticidforbruget.
– Hvis vi skal reducere forbruget af pesticider som helhed, er det afgørende, at vi ved
mere om ukrudtets biologi, og hvilke forhold
der påvirker ukrudtets vækst og opformering
samt ukrudtsplanters følsomhed over for forskellige bekæmpelsesmetoder. Det kræver
forskning på området, siger Per Kudsk.

Susanne Mertz.

professor i topologi

otto og ordene

skal gøre universitetets humanistiske fakultet til et stærkt, internationalt profileret fakultet. Frederik Stjernfelt er den første professor, som bliver rekrutteret til fakultetet som en del af HumanioraPlanen.
– Vi er meget glade for, at Frederik Stjernfelt vil være med til at
realisere vores vision. Han er både en af de store internationale
profiler i forskerverdenen og har samtidig den tværfaglige bredde,
som er vigtige tandhjul i humanioras udvikling, siger prodekan
Johnny Laursen.
Frederik Stjernfelt holder tiltrædelsesforelæsning fredag 8. februar i forbindelse med det internationale seminar “Devices for
Meaning Construction”. (www.hum.au.dk/semiotics)

Overtandlæge, ph.d. Hanne Mohr
er udpeget som ny chef på Skolen
for Klinikassistenter, Tandplejere og
Kliniske Tandteknikere (SKT) ved
Aarhus Universitet. Med ansættelsen vender Hanne Mohr tilbage
til SKT, hvor hun tidligere har været
ledende tandlæge og klinikleder. 48årige Hanne Mohr har de sidste to
år været overtandlæge i Horsens
Kommune, hvor hun har stået i
spidsen for en vellykket fusionsproces af 3 kommuners tandpleje.

Som den første europæer har professor Herman
Autrup fra Aarhus Universitet modtaget Prinsesse Chulabhorns Guldmedalje. Denne hædersbevisning gives til en internationalt anerkendt
forsker, som aktivt har deltaget i Chulaborn
Research Institute’s (CRI) aktiviteter og/eller har
arbejdet i udviklingslande. Det er femte gang
siden 1992, at medaljen uddeles. Herman Autrup
har arbejdet sammen med CRI i de seneste 12 år
som underviser i fagene miljømedicin, toksikologi og risikovurdering, som vejleder af ph.d.-studerende og som medlem af instituttets internationale videnskabelige rådgivningskomite.
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videnskabsministeriets eliteforsk-priser

rejsestipendier

går til fremragende yngre forskere (under 45 år), der er i international særklasse og som på ekstraordinær
vis bidrager til at styrke dansk forskning. Priserne på én mio. kr. består af en hæderspris på 200.000 kr.
og yderligere 800.000 kr., der kan anvendes til forskningsaktiviteter.
Der blev i år uddelt syv priser, og to af dem gik til forskere ved Aarhus Universitet.

Videnskabsministerens EliteForsk-rejsestipendier a
250.000 kr gør det muligt for særdeles talentfulde
ph.d.-studerende at studere ved de allerbedste internationale eliteforskningsmiljøer.

Jane Skov skal bruge sit rejsestipendium til at lære
de nødvendige teknikker
til sit projekt om regulering af kommunikationen mellem nerveceller.
Derfor drager den 27årige ph.d.-studerende
på et forskningsophold
hos prof. John Hablitz,
Department of Neurobiology, University of
Alabama at Birmingham
i USA. Her venter hun
også at få afdækket
nogle centrale spørgsmål
i sit projekt. Bl.a. vil hun
få mulighed for at udføre
patch clamp optagelser
fra enkelte celler i hjerneskivepræparater, hvilket vil give mere præcise
oplysninger om de synaptiske strømme, hun
ønsker at undersøge.

Hjerneforskeren professor Leif Østergaard er den mest fremtrædende og internationalt synlige danske forsker inden for den teoretiske og kliniske anvendelse af billeddannelse af hjernen med kernemagnetisk resonans (MRI).
Den 42-årige leder af Centret for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab (CFIN) forsker i, hvordan man kan redde eller genoprette hjernefunktion hos patienter, som rammes af apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen). Han arbejder med at udvikle
teknikker, som viser, hvordan blodgennemstrømning og stofskifte i hjernevævet gør hjernen i stand til at reparere sig selv efter hjerneskader. Forskningen har vist, at hjernevæv
kan overleve langt længere, end man har troet hidtil. Det åbner muligheder for langt
bedre behandlingstilbud til denne patientgruppe fremover. Hans forskning har resulteret
i teknikker, som nu anvendes verden over specielt i forbindelse med behandling af patienter med blodpropper i hjernen. Leif Østergaard er også drivkraften bag arbejdet med
en tættere integration mellem videnskabelig forskning og patientbehandling.

Professor Poul Nissen bliver hædret for sin meget omfattende videnskabelige produktion, som er publiceret i internationalt anerkendte og ledende tidsskrifter. Hans artikler
har samlet modtaget mere end 4.000 citationer. Den 40-årige molekylærbiolog og ekspert i røntgenkrystallografi er leder af grundforskningscentret PUMPKIN, der blev indviet sidste år.
Poul Nissens forskning sigter på at forstå, hvordan cellerne håndterer den genetiske
information i dna og omsætter den til levende biologi. Målet er at opnå en præcis viden
om, hvordan proteiner dannes i højere organismer, og hvordan disse proteiner indvirker
i menneskets fysiologi.
Denne udforskning af det indre univers vil føre til bedre erkendelse af liv og biologiske
processer, bedre medicin, bedre bioteknologi og ny teknologi med basis i forestillingen af
biologiske molekyler som nanomaskiner. Hans aktuelle arbejde fokuserer især på ionpumper og en ny klasse neuroreceptorer.
Poul Nissen er også leder af forskeruddannelsen ved Molekylærbiologisk Institut.

unge eliteforskere
De fem faglige forskningsråd under Det Frie Forskningsråd uddeler i år 24 priser à 200.000 kr. til særdeles
talentfulde forskere under 35 år, som i forvejen har modtaget en bevilling på 1-5 mill. kr. fra forskningsrådene.
Tre af priserne gik til forskere ved Aarhus Universitet.
Postdoc. Anja Pernille Einholm
forsker i struktur og
funktion af natrium/
kalium-pumpen for
at undersøge, om
den er involveret i
cellesignalering, og
hvilken rolle den har
i en arvelig form for
parkinsonisme.
Forskningsrådet
for Sundhed og Sygdom har med en bevilling sikret hende en treårig ansættelse som postdoc. Prisen begrundes
med, at hendes ph.d.-afhandling blev
bedømt som værende af høj videnskabelig kvalitet. Den 32-årige molekylærbiolog fik ph.d.-graden i 2007,
men har allerede syv publikationer i
anerkendte internationale tidsskrifter
bag sig, heraf 5 som førsteforfatter.
– Pengene giver mig først og fremmest mulighed for forskningsophold
ved førende forskningsinstitutioner i
udlandet. Vi har netop indledt et samarbejde med en gruppe i Boston
(Massachussets General Hospital/
Harvard Medical School), og i den
forbindelse giver prisen mulighed for,
at de nye teknikker, som jeg tilegner
mig under opholdet, kan overføres til
vores eget laboratorium, fortæller
prismodtageren.

Adjunkt Thomas Mailund Jensen,
32 år, tildeles prisen
som Ung Eliteforsker
for sin talentfulde,
grundlæggende
forskning inden for
bioinformatik i
grænseområdet
mellem biologi og
matematik/datalogi.
Han har en allerede
en imponerende videnskabelig publikation med mange citationer bag sig og
har opbygget et solidt internationalt
netværk bl.a. med ledende forskere
ved Oxford University, hvor han i
2006-2007 var postdoc.
Hans forskningsprojekt handler om
at udvikle it-teknikker til analyse af
arvelige sygdomme, og han har et tæt
samarbejde med forskningsgrupper i
England, Island og USA.
– Pengene gør det lettere for mig at
besøge disse grupper. I disse internettider er det nemt at have globale samarbejder, men at mødes fysisk er oftest
mere stimulerende, siger prismodtageren, der også regner med at ansætte et
par studerende til at assistere med udvikling af software. Thomas Mailund
Jensens projekt støttes af Forskningsrådet for Natur og Univers.

Jørgen Møller har udviklet
en forskningsplatform, opnået
international anerkendelse og
er i gang med et lovende forskningsprojekt på et niveau, der
er helt usædvanlig for en forsker med hans anciennitet,
lyder begrundelsen for prisen
til den 28-årige forskningsadjunkt, der allerede har en imponerende publikationsliste
bag sig, herunder i internationale tidsskrifter.
I sit projekt ved Institut for
Statskundskab vil han undersøge og forklare mønstre i
post-kommunistiske demokratiseringsprocesser. Det betegnes som både en relevant og
original problemstilling. Hans
arbejde forventes at få stor betydning for forskning i såvel
demokratiseringsprocesser
som i de post-kommunistiske
samfund.

26 årige Jimi Lee Truelsens ph.d.-projekt drejer
sig om kvantekaotiske systemer og især sammenspil
mellem talteori og teoretisk
fysik. Han vil bruge den
kvarte million kr. til ophold
på et par af de allerbedste
universiteter i verden, nemlig Princeton og Oxford,
samt det meget anerkendt
matematikinstitut i Utrecht.
I Princeton skal han bl.a. besøge professor Peter
Sarnak, der er en af vor tids mest visionære matematikere. I Oxford regner han med at besøge professor
Roger Heath-Brown, som er en meget anerkendt ekspert i analytisk talteori.

24-årige Bjarke Hammersholt Roune forsker i
kantede objekter i mange
dimensioner. Det er et
emne, der har forbindelser
til økonomi, matematik, datalogi og biologi. F.eks.
handler en anvendelse
inden for biologi om at forudsige årsagssammenhænge i biologiske netværk som
menneskets hjerne. Stipendiet skal måske finansiere undervisningsafgifter ved
Yale, hvor der er et forskningsmiljø af den højeste
kvalitet.

Den klassiske arkæolog Troels Myrup Kristensen
udforsker kristen ødelæggelse og vandalisering af skulpturer i Senantikken og vil
bruge sit stipendium til et
længere forskningsophold
ved universitetet i Cambridge, der er meget stærk i de
forskellige fagtraditioner,
han arbejder i. Det betyder,
at han kan trække på eksperter inden for flere forskellige discipliner, når han
begynder at skrive på sin afhandling.
Den 27-årige ph.d.-studerende vil desuden skaffe
sig førstehåndskendskab til en række væsentlige museer og lokaliteter i Syrien og Ægypten, som er vigtige for hans projekt.
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Seks år som universitetsspøgelse
læserbrev
Jeg har arbejdet 6 år som undervisningsassistent her på Aarhus Universitet og er nu nået dertil, hvor jeg har været nødt til
at sige nej til at fortsætte. Jeg elsker mit arbejde. Jeg elsker at
undervise de studerende i mit fag. Jeg elsker at se dem tilegne
sig en viden, der er med til at danne dem som mennesker og
humanister.
Men jeg må indrømme, at det har været svært at holde til.
Følelsen af at være daglejer er ikke rar. Man har aldrig sikkerhed for den næste ansættelsesperiode, og jeg kan ikke bruge
de mange år som undervisningsassistent på mit cv. Snarere er
det efterhånden begyndt at se mistænkeligt ud at sidde i den
samme karrieredræbende stilling i 6 år.
Hvert år har jeg hjulpet med at skaffe en god del af mit instituts STÅ’er, fordi jeg underviser på – for mit lille fag – forholdsvis store hold. Jeg har følt mig varmt modtaget i det nærkollegiale miljø – til daglig var jeg lige så stor en del af undervisningen
på instituttet som de andre undervisere. Men administrativt og
overenskomstmæssigt set var jeg et spøgelse – en semestervis
besøgende underviser og derfor uden rettigheder – ingen pension eller ret til barsel.
Jeg får ikke automatisk penge for at rette opgaver eller løn for
møder. Jeg får heller ikke løn for den indledende forberedelse

af semestrets undervisning – den er indregnet i de 1½ times
forberedelse, jeg får pr. afholdt undervisningstime. Men denne
faktor dækker ikke engang de timer, jeg bruger på den daglige
forberedelse. Jeg har aldrig i løbet af de 6 år været til en medarbejdersamtale. Alle de fastansatte har, både VIP’er og TAP’er.
Men DVIP’er har åbenbart ikke ret til at blive hørt.
Hvert semester må jeg starte med et underskud på min konto
på omkring 15.000, fordi jeg først får løn 1½ måned inde i
semestret. Sådan er det at blive ansat forfra hvert eneste semester. I sommerferierne er jeg arbejdsløs og nødt til at forlade
mig på dagpenge, hvis ikke jeg vil gå uden indtægt. For hvem vil
ansætte en person for 1 eller 2 måneder?
I den tredje verden ville vi kalde dette udnyttelse eller underbetaling, ja måske ligefrem slaveri!
Jeg skriver ikke dette for at få luft for min bitterhed, men for
at skabe opmærksomhed omkring et stort problem på universiteterne. Undervisningsassistenterne landet over står for en
stor del af universiteternes undervisning. I 2006 afholdt landets
15.000 undervisningsassistenter hele 2.164.000 timer (tal fra
indlæg i Universitetsavisen, KU, sept. 2007).
Vi har ofte utrolig god erfaring i netop at undervise og sørger
for at forny og udvikle vores undervisning, så vi når ind til de
studerende. Vi leverer god og professionel undervisning, og vi
arbejder hårdt.

Alt vores gratisarbejde viser, at vi er villige til at ofre noget
for vore fag. Hvorfor skal vi behandles så dårligt? Hvorfor lader
man bare stå til? Hvorfor er der ikke mere fokus på at gøre os
til en integreret del af undervisningsmiljøet administrativt og
overenskomstmæssigt set?
At universiteterne er klemt økonomisk, er ingen undskyldning for at holde en stor gruppe ansatte på sultegrænsen, nægte
dem pension og andre rettigheder samt bevidst kalkulere med,
at de går på supplerende dagpenge. Det er ganske enkelt ikke en
værdig måde at være ansat på.
Jeg vil derfor gerne opfordre indtrængende til, at universiteterne prøver at gøre noget ved situationen for de mange universitetsspøgelser, der hver dag sørger for at holde undervisningen
kørende.
Og kære studerende, hvis I har undervisningsassistenter og
eksterne lektorer som undervisere og er glade for deres undervisning, vil I så ikke være med til at lægge pres på universiteterne for fastansættelse af sådanne dedikerede undervisere? Bedre
vilkår for underviserne betyder bedre undervisning.
Anne Chresteria Neutzsky-Wulff er tidligere undervisningsassistent ved
Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, Afd. for Klassisk og Romansk

Vi mangler en

holdnings
diskussion
BRÆKjernet
Hvad er det, som skal gøre DJF’s uddannelser
attraktive i forhold til de agronomuddannelser, som nu udbydes af Life i København?
– Vores uddannelser bliver naturvidenskabeligt funderet. Derudover lægger vi op til
problemorienteret og anvendelsesorienteret
undervisning, hvor vi bygger vores undervisningstilbud på eksisterende problemstillinger
i jordbruget, og hvor de studerende konfronteres med de problemer, som forskerne møder,
når forskningen skal implementeres i praksis.
Herudover tilbyder vi nogle helt nye uddannelser, f.eks. inden for økologisk jordbrug og
miljøvenlig jordbrugsteknologi.
I lægger op til et tæt samarbejde med specielt Det Naturvidenskabelige Fakultet og vil
bl.a. købe jer ind på undervisningstilbud som
kemi og fysik. Er det en nødløsning?
– Nej, absolut ikke. Vi køber meget gerne
ydelser fra de andre fakulteter, så vi i fællesskab kan udnytte ressourcerne bedst. Vi vil
på lignende måde samarbejde med de andre
fakulterer og Ingeniørhøjskolen i Århus. Og
jeg vil gerne understrege, at det absolut ikke
har været nødvendigt at bruge brækjern for at
få skabt en god kontakt til de andre fakulteter.
Der er blevet taget vældigt godt imod DJF.

Er fusionen/integrationen gået så godt, at
du slet ikke har brug for et brækjern?
– Nej, det vil jeg ikke sige. I forbindelse med
strategiarbejdet blev det tydeligt, at vi mangler
en holdningsdiskussion på Aarhus Universitet.
Spørgsmålet er, om hovedområderne opfatter sig
selv som hovedområder under Aarhus Universitet, ved Aarhus Universitet eller i Aarhus Universitet. Det er en diskussion, som jeg da meget
gerne vil bruge mit brækjern til at føre videre.
Mener du, at hovedområderne på Aarhus
Universitet er for selvkørende?
– Der er godt at have nogle stærke hovedområder, men jeg ville ønske, at de opfattede sig
selv som hovedområder i Aarhus Universitet,
og ikke under eller ved. Jeg mener ikke, at rektoratet skal bestemme det hele – bestemt ikke
– men omvendt skal hovedområderne ikke
være små selvstændige skibe, der sejler rundt
i søen og lægger til kaj en gang imellem for at
tanke olie til en ny sejlads. Jeg vil gerne lægge
op til en struktur med nogle stærke hovedområder – og stærke hovedområder er i min optik
kendetegnet ved, at de besidder evnen og kvaliteterne til at indgå i nogle stærke samarbejder
på tværs af universitetet.
Er det specielt mellem de gamle og nye hovedområder, at du vil bryde mure ned?
– Set fra min stol ville det være meget fint at

Serie: Brækjernet
Er der mure – eksterne såvel som interne
– der bør brydes ned på det fusionerede
Aarhus Universitet? En række medarbejdere ved Aarhus Universitet giver i en ny
interview-serie deres bud på, hvilke mure
de ville bryde ned, hvis de fik et brækjern
i hånden.

begynde med nogle fælles projekter, der kunne
styrke integrationen, men generelt handler
det jo om at udvikle nogle fælles projekter,
der samlet set kan styrke universitetet. De nye
uddannelser ved DJF er et godt eksempel på
sådan et projekt, men jeg ser også store fælles
forskningspotentialer inden for klima, miljø og
jordbrug. Vi skal forstå at udnytte den synergi,
der ligger mellem grundforskning, anvendt
forskning og erhvervskontakter. Her kan f.eks.
både DMU og DJF være med til at åbne nye
muligheder for Aarhus Universitet. Et andet
vigtigt område er internationaliseringen. I forbindelse med opbygning af de nye uddannelser
har vi i den grad savnet en fælles holdning til,
hvordan vi skal håndtere dette vigtige område.
– Som jeg ser det, så ligger der store værdier
gemt i samspillet mellem de enkelte hovedområder, som vi skal forstå at grave frem og udnytte. Og hvad angår integrationen, så skabes
den bedst fra bunden, det vil sige af de medarbejdere, som arbejder med problemfeltet.
Kan vi få skabt nogle fælles projekter på tværs
af universitetet inden for de områder, hvor
forskellig kompetence er en nødvendighed – så
kommer samarbejdet og integrationen helt af
sig selv.
Anders Correll / ac@adm.au.dk

Jørgen B. Jespersen
Redaktionen har denne gang overdraget
brækjernet til forskningschef Jørgen B.
Jespersen, Institut for Plantebeskyttelse
og Skadedyr ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet (DJF). Han er også
ansvarlig for etablering af DJF’s nye uddannelser på Aarhus Universitet.

Flere penge til
de bedste forskere
læserbrev
I de nærmeste år vil regeringen forøge de
årlige investeringer i forskning og udvikling
med knap en tredjedel. Målet er samtidig,
at kvaliteten af den offentlige forskning skal
kunne måle sig med den bedste i verden. Og at
øget konkurrence skal sikre, at en stigende del
af bevillingerne går til de bedste forskere og
forskningsmiljøer.
Det gælder også for universiteternes basismidler, hvor en begrænset del fra 2009 og 2010
vil blive fordelt efter en ny model, der måler
universiteternes kvalitet på tre nøgleparametre:
forskning, uddannelse og videnspredning.
Det er helt forståeligt, at en sådan faglig kappestrid mellem universiteterne vil give anledning til diskussion. Der er dels forskere, som
grundlæggende er modstandere af regeringens
projekt. De mener ikke, at kvalitet kan måles
og sammenlignes, og ønsker, at staten skal
fordele pengene efter andre kriterier. Andre
forskere accepterer det rimelige i at belønne
god kvalitet, men stiller spørgsmålstegn ved,
om målebåndet er retfærdigt og nøjagtigt.
Den nye kvalitetsmodel vil betyde, at universiteterne årligt rangordnes, og at de bedst placerede vil få forholdsvis flere basismidler end
de universiteter, der klarer sig dårligst.
I debatten om kvalitetskonkurrencen retter
skytset sig især imod den såkaldte forskningsbibliometri-indikator, der måler universiteternes produktion af forskningspublikationer.
Den bibliometriske indikator er en central
indikator for forskningskvaliteten og er et an-

erkendt kvalitetsmål i både de danske og internationale forskningsmiljøer.
Men en del kritikere mener, at indikatoren ikke
vil tage højde for forskningsområdernes forskellige publiceringsmønstre og traditioner og derfor
vil resultere i, at vi sammenligner æbler og pærer.
Andre kritikere mener, at vi vil vælge et kvalitetsmål, der ikke er fælles for alle fagområder.
Begge kritikpunkter kommer primært fra de
humanistiske og samfundsvidenskabelige miljøer, som har andre traditioner for publicering
end de naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige områder.
Jeg tager naturligvis indvendingerne alvorligt,
men kan berolige kritikerne. Videnskabsministeriet lægger op til en organiseringsform med
65 faggrupper, hvor det er de enkelte fagmiljøer
og faggrupper selv, der nominerer, hvilke tidsskrifter og bøger der skal indgå i indikatoren.
Det vil sige, at hvis der inden for et fagområde
overvejende er tradition for at publicere i danske og nordiske tidsskrifter eller forlag, så kan
fagområdet indstille, at det er disse tidsskrifter
og forlag, der skal tælle med i indikatoren.
Tilsvarende kan de fagområder, der har tradition for international publicering, nominere
de mest prestigefyldte internationale tidsskrifter. På den måde respekterer modellen fagområdernes forskellighed.
Modellen vil desuden som udgangspunkt basere sig på publikationer (artikler, bøger mv.),
som er et fælles kvalitetsmål for alle fagområder. Alternativet er at anvende citationer, dvs.
hvor mange gange en forsker er citeret i artikler
eller er henvist til i en anden forskers artikel.
Problemet med citationer er, at datagrundlaget i de systemer, der opgør citationer, har en
meget ringe dækningsgrad for humaniora og
samfundsvidenskab. Derfor har vi i første omgang besluttet at anvende publikationer som
et fælles kvalitetsmål for indikatoren. På sigt
vil modellen kunne udbygges med en indikator
for citationer.
En risiko ved en indikatorbaseret model er,
at den er konserverende og belønner allerede
etablerede forskningsmiljøer på bekostning af
nye, spirende forskningsfelter.
Den risiko er jeg meget opmærksom på. Ministeriet vil derfor i samarbejde med de mange
faggrupper på universiteterne sikre, at listerne
over tidsskrifter og forlag opdateres mindst én
gang om året, for at sikre, at nye forskningsfelter hurtigt optages i indikatoren.
Indikatoren vil første gang blive taget i anvendelse i forbindelse med fordeling af basismidler fra 2010. Og vi vil nøje følge de første
erfaringer med at fordele midler efter kvalitetsmodellen, så vi om nødvendigt løbende kan
finjustere og forbedre modellen.
Men der skal ikke herske tvivl om, at regeringen står ved sit mål: At belønne de universiteter, der leverer den bedste kvalitet.

Ð bliv kandidattrainee i
Danske Bank-koncernen
Som kandidattrainee hos os fr du chancen for at kickstarte
din karriere i et ambiti¿st og internationalt milj¿ Ð i en af
Nordeuropas f¿rende finansielle virksomheder.
Vi s¿ger 26 kandidattrainees inden for blandt andet ¿konomi,
kommunikation, HR, forretningsudvikling, revision og finansiering.

Af videnskabsminister Helge Sander (V)

Fødevareminister
Eva Kjær Hansen
om samarbejdet med
Aarhus Universitet
Hvordan ser du Fødevareministeriets forskningspolitik fremover?
– Vi vil satse på et godt samarbejde med
dem, som i øvrigt leverer forskning på vores
område, og forsøge at sætte de temaer på dagsordenen, som vi finder det vigtigt at få forsket
i, og her mener jeg f.eks., at der er store potentialer i energiområdet, som vi slet ikke udnytter
godt nok i dag.
Skal de nuværende sektorforskningsopgaver
i udbud, når Fødevareministeriets bevillingsperiode slutter med udgangen af 2008?
– Jeg mener, at der bliver tale om et både-og.

S¾t gang i karrieren

Foto: Anders Corell

Foto: Søren Kjeldgaard/AU-foto

opinion

Betyder det et fortsat stærkt samarbejde
med Aarhus Universitet?
– Ja, jeg tror, at vi får rigtig megen god
forskning ved at have et tæt samarbejde med
universitetet. Og jeg forudser ikke, at vi får
store problemer i forhold til det. Interessen for
at skabe en bæredygtig udvikling i jordbruget er
absolut til stede.
Mener du, at fødevareerhvervet bidrager
nok til denne forskning?
– Det kan jeg ikke svare på. Jeg ved ikke,
hvor meget branchen bidrager med lige nu.
/ac

Den 1. september starter du et udviklingsforl¿b p 12 mneder, der giver dig et godt kendskab til koncernen.
Du bliver tilknyttet et af vores forretningsomrder, men
kommer p ophold i andre afdelinger i ind- og udland. Sidel¿bende deltager du i kurser og pr¾sentationer sammen med
de andre trainees i koncernen.
Kandidatkonference den 10. marts
Er du studerende eller nyuddannet fra universitet eller
handelsh¿jskole, kan du f en god introduktion til traineeforl¿bet p vores kandidatkonference. Her kan du ogs m¿de
medarbejdere og topledere fra hele vores organisation.
L¾s mere om forl¿bet, tilmeld dig konferencen og s¿g online
fra den 6. februar p www.danskebank.com/kandidattrainee
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ph.d.-graden
Forsvar
HUM
Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden i historie holder cand.mag. Jeppe Büchert Netterstrøm den
1. februar 2008 kl. 13.00 et offentligt forsvar med titlen “Fejde og vold i Danmark 1400-1650”. Forsvaret
finder sted i Søauditoriet, bygning 1253, lokale 211.
Med henblik på erhvervelsen af ph.d.-graden forsvarer cand.mag. Camilla Skovbjerg Paldam sin afhandling “Konstruktive Collager – fra 1920’ernes surrealisme til Young British Artists”. Forsvaret finder sted fredag den 8. februar 2008 kl. 13.15, bygning 1584, lokale 124, Langelandsgade 139, Århus C.
SUN
Med henblik på erhvervelse af ph.d.-graden i medicin
holder cand.psych. Tina Røndrup Kilburn den 1. februar 2008 kl. 14.00 et offentligt forsvar med titlen
“Average alcohol use and binge drinking in pregnancy: Neuropsychological effects at age 5 – with particular reference to information processing time ultimo
september 2007”. Forsvaret finder sted i Auditorium
4, Søauditorierne, bygning 1252.

forskningsstøtte
Cand.scient. Anders Torp Brodersen for afhandlingen
“Flexible Methods for Geometric Texturing – From
Terrain Visualization to Geometric Tecture Mapping”.
Cand.scient. Georg Herborg Enevoldsen for afhandlingen “Scanning Probe Microscopy Studies of a
Metal Oxide Surface”.
Cand.scient. Tina Fredsted for afhandlingen “Primate
Genetics and Conservation: Molecular Ecology of
Solitary and Pairliving Lemurs and Molecular Sexing
in Primates”.
Cand.scient. Rikke Bjerring Hansen for afhandlingen
“Lake response to global change: Nutrient and
climate effects using cladoceran (Crustacea) subfossils as proxies”.
Sébastien Huot for afhandlingen “Investigations of
alternate and innovative ways of performing luminescence dating in an attempt to extend the age
range”.
Cand.scient. Stinne Høst for afhandlingen “Optimization and Linear Scaling in Hartree-Fock and Density
Functional Theory”.

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

Cand.scient. Christina Munch Jensen for afhandlingen
“Modification of peptides – Delvelopment of SmI2
promoted C-C Bond forming reactions & Synthesis of
serine protease inhibitors & Determinations to the
oligomerisation state of alamethicin”.

Cand.scient.san. Jette Ammentorp for afhandlingen
“The impact of communication skills training for
medical doctors and nurses”.

Cand.scient. Thomas Bojer Kristensen for afhandlingen “A 3D Seismic Analysis of Buried Tunnel Valleys
and their Infill Sediments, the Central North Sea”.

Kiropraktor Lars Uhrenholt for afhandlingen “Morphology and pathoanatomy of the cervical spine facet
joints in road traffic crash fatalities with emphasis on
whiplash – a pathoanatomical and diagnostic imaging study”.

Cand.scient. Martin Lorentzen for afhandlingen
“Fundamentals, applications and developments of a
piezoresistive cantilever sensor”.

Tildelinger

Cand.med. Karsten Zieger for afhandlingen “FGFR3
mutations and genomic alterations as pathway determinants in the progression of non-muscle-invasive
bladder cancer”.

Cand.scient. Jesper Matthiesen for afhandlingen
“The Influence of point defects on TiO2(110) surface
properties”.

Yuelian Sun for afhandlingen “Pre- and perinatal risk
factors for epilepsy”.

Cand.scient. Morten Fischer Mortensen for afhandlingen “Biostratigraphy and chronology of the terrestrial
late Weichselian in Denmark – New investigations of
the vegetation development based on pollen and
plant macrofossils in the slotseng basin”.

Cand.scient. Malene Rohr Andersen for afhandlingen
“Effect of smoking and smoking cessation during
pregnancy on endothelial function”.

Cand.scient. Lasse Ulrik Svenningsen for afhandlingen “Teleseismic receiver functions – Method development and application”.

NAT
Det Naturvidenskabelige Fakultet har i perioden 29.
oktober – 30. december 2007 tildelt ph.d.-graden i
naturvidenskab til følgende:
Cand.brom. Hanne Møller Andersen for afhandlingen
“Veje til motivation og læring”.

legater

Cand.scient. Karina Højrup Vase for afhandlingen
“Novel Approaches for Electrochemically Assisted
Covalent Modification of Carbon Surfaces”.
Cand.scient. Jacob Clement Yde for afhandlingen
“Glacier Hydrology and hydrochemistry in contrasting
geological and glaciological environments”.

priser

Konsul Axel Nielsens Mindelegat

Erhoff Prisen 2008

yder efter praksis støtte til studerende ved samfunds- og sprogvidenskabelige uddannelser ved
handelshøjskoler og universiteter i forbindelse med
studierejser i udlandet af minimum 3 måneders
varighed. Ansøgningsfrist mandag den 25. februar
2008, kl. 12.00. Se www.au.dk/meddelelser

uddeles første gang den 14. maj 2008 med kr.
300.000 til en person eller institution, som har udført
en helt ekstraordinær og international anerkendt indsats indenfor udforskning eller behandling af sygdomme, herunder sygdomsforebyggelse. Forslag til
nominering af kandidater sendes til fonden senest
den 1. marts. Mere om prisen og fonden på www.Erhoffs-Familiefond.dk

kurser
E-læringsenheden
tilbyder følgende kurser og workshops
for ansatte ved AU:
7. feb. 2008: Avanceret brug af AULA
For yderligere oplysninger og tilmelding se
www.au.dk/e-learning/kurser/aktuellekurser

personalestyrelsen
Se cirkulærerne på: www.perst.dk

Tietgenprisen 2008
DEA og Tietgenpriskomiteen uddeler op til tre priser
á 100.000 kr. til unge forskere indenfor det erhvervsrettede humanistiske og samfundsvidenskabelige felt.
Prisen kan også tildeldes en gruppe af forskere. Forslag til kandidater indsendes via den relevante dekan
senest mandag den 3. marts. Se www.dea.nu

Danmark-Amerika Fondet
& Fulbright Kommissionen

European Research Council

har Danmarks største samlede gruppe af legater til
graduate universitetsstudier og/eller forskning i USA.
For mere information se www.wemakeithappen.dk
Forårets ansøgningsfrist for legater til studier eller
forskning i det akademiske år 2008-2009 er onsdag
den 5. marts 2008 kl. 12.00.

Announcing the first call for Advanced Grants.
Submission deadlines:
Physical Sciences & Engineering is Febuary 28th.
Social Sciences & Humanities is March 18th.
Life Sciences is April 22nd.
For more information and to apply visit
http://erc.europa.eu/

Axel H’s rejselegat

Novo Nordisk

indkalder ansøgninger fra juridiske kandidater og
doktorer om støtte til videnskabelige ophold i udlandet med sigte på forskning og videreuddannelse.
Se www.samfundsvidenskab.au.dk/axelh
Ansøgningsfrist er den 15. marts 2008.

Mette Winkler’s fond
Der indkaldes hermed ansøgninger til Mette Winkler’s
Fond, der har til formål at yde støtte til kvindeidrætten i Danmark. Ansøgningsskema og uddybende oplysninger kan hentes på hjemmesiden www.ifi.ku.dk
Ansøgningsfrist er den 1. marts 2008 kl. 12.00.

Studiefonden for Idræt
Der indkaldes ansøgninger til Studiefonden for Institut for Idræt, KU. Ansøgningsskema og uddybende
oplysninger kan hentes på www.ifi.ku.dk
Ansøgningsfrist er den 1. marts 2008 kl. 12.00.

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation
The Foundation announces the fourteenth annual
Programme of research grants and educational scholarships starting on October 1st, 2008. For further information go to www.onasis.gr Deadline for submission of candidatures is January 31st, 2008.

stillinger
Det Humanistiske Fakultet
Center for Undervisningsudvikling for Humaniora og
Teologi søger en ekstern lektor til foråret 2008. Ansøgeren forventes at varetage undervisningen i kurserne “Akademisk skriftlig fremstilling” og “Akademisk mundtlig fremstilling”. Nærmere oplysninger om
stillingen fås hos centerleder Hanne Leth Andersen,
cfuhla@hum.au.dk, 8942 6903.

andre institutioner
ESA
En del stillinger er opslået ledige ved den europæiske rumfartsorganisation. Yderligere oplysninger:
www.esa.int/hr/index.htm

Danida

Nordisk Forsknings Komite indkalder ansøgninger om
forskningsmidler til dækning af rejse- og opholdsudgifter til forskere i endokrinologi, som ønsker at besøge en anden forskergruppe i Norden for at tilegne
sig ny viden inden for forskningsmetodik. Nordisk
Forsknings Komite indkalder endvidere ansøgninger
til Novo Nordisk Fondens Gæsteforsker / Gæsteprofessorat 2008. Yderligere oplysninger på Fondens
hjemmeside www.novonordiskfonden.dk
Ansøgningsfrist 31. januar 2008 kl. 16.00.

Kræftens bekæmpelse
indkalder ansøgninger til støtte til kræftforskning.
For projektstøtte til brug i 2009 og følgende år kan
henvises til Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige
Udvalg (KBVU) og Komité for Psykosocial Kræftforskning (KPSK). Yderligere information om støtte
og ansøgningsfrister på www.cancer.dk under “Forskning”.

Forskningsrådet for Natur og Univers (FNU)
I løbet af januar og februar 2008 afholder
Forskningsrådet for Natur og Univers en række informationsmøder på landets universiteter. Se www.fi.dk

The European Master’s Degree in
Human Rights and Democratisation – 2008/9.
The E.MA is an intensive one-year academic
programme to educate professionals in the field of
human rights and democratisation and to provide
its graduates with practical work experience.
For application materials and further information,
please visit the www.emahumanrights.org
Deadline for applications is 14 March 2008.

NEDERLANDSK
= HOLLANDSK, FLAMSK
Har du interesse for nederlandsk? Skal du til
Holland eller Belgien (Flandern) som udvekslingsstuderende? Prøv at studere nederlandsk!

Internationale stillinger. Yderligere oplysninger på:
www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik

Mandag den 4. februar starter et intensivt kursus i
nederlandsk for begyndere. Det er gratis!!!!

The Faculty of Pharmaceutical Sciences,
University of Copenhagen

Kurset finder sted 4.-15. februar (inkl.)
kl. 16-18 i 1467-116 (Nobelparken).

invites applications for two positions for associate/
assistant professors of social pharmacy to start as
soon as possible. For additional information about
the position www.farma.ku.dk/stillinger

Hver dag kommer du til at tale og lytte til
nederlandsk, og du får undervisning i læseog skrivefærdighed. Underviser er Martine Vanden
Eynde (germmve@hum.au.dk).

Universe Research Lab

Oplysning og indskrivning:
SEKRETARIAT VED
INSTITUT FOR SPROG, LITTERATUR OG KULTUR
SEKTION FOR TYSK
Bygning 1463, Nobelparken,
Jens Chr. Skous Vej 5, 8000 Århus C
Tlf. 89 42 63 03
Ekspeditionstid kl. 9.30-11.30

Vi søger en ambitiøs projektleder med stort kendskab til pædagogik og læring og med lyst til at arbejde i en kreativ organisation med store ambitioner.
Tiltrædelse snarest muligt. Se det fulde opslag på
www.universeresearchlab.com/

se boligannoncer på
www.sr.au.dk

Interesserede studerende kan fortsætte på
et kursus i nederlandsk sprogfærdighed og
grammatik for begyndere.
Alle er velkomne!
Nederlandsk er modersmål for 22 millioner og officielt
sprog i Holland og Belgien samt Surinam, der er associeret med EU.

navne
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Børsen giver dig en studierelevant vinkel på den
virkelighed, der venter dig efter endt uddannelse.
Hvor teori møder praksis. Bliv klædt endnu bedre
på fagligt og stå stærkere i konkurrencen om
drømmejobbet. Børsen er en kombineret businessog pleasureavis med 10 ugentlige tillæg – bl.a. de
tre nyeste: PrivatInvestor, Klima og Digital samt 16
årlige Pleasure magasiner.
Bestil nu: 3332 4242 eller
borsen.dk/studerende

Jeg vil gerne prøve Børsen gratis i 3 uger.

4367

Giv dine opgaver mere indhold:
3 ugers gratis prøveabonnement og fuld adgang til borsen.dk

Derefter kan du vælge et studieabonnement på avisen samt
få adgang til Børsen Online for kun 145 kr. om måneden.

Studiested:
Studieretning:

Forventet afslutningsår:

Navn:
Gade:

Husnr.:

Etage:

Side:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Mobil:

E-mail

Lejl nr.:

Abonnentservice
Møntergade 19
+++0181+++
1045 København K
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kalender
Gåder og
hemmeligheder
Også dette semester byder Det Naturvidenskabelige Fakultet på en række
foredrag om de store temaer i naturen.
Denne gang de gåder og hemmeligheder, som altid har fascineret og som mange forskere har drømt om at knække. Aldring,
hvalernes hemmelighed, verdensrummets gåder, livets og kontinenternes gåde og kunsten at holde på hemmeligheder er overskrifterne for de fem aftener i Søauuditorierne, hvor der er gratis
adgang, og som regel et stort publikum.
På www. nat.au.dk er der meget mere om foredragene, som
også bliver annonceret løbende her på siden.

A

t betragte mennesket som noget helt særligt i forhold til dyrene
er der lang tradition for i vores kultur. Gud gav mennesket som
opgave at herske over alle dyr, og Descartes leverede den filosofiske
retfærdiggørelse af dissekering af levende dyr, da han bestemte
dyret som en maskine uden sjæl. Betoningen af menneskets særstilling gik og går hånd i hånd med at mennesker udnytter dyr til gavn
for sig selv f.eks. i kvægdrift, i medicinsk og kommerciel forskning,
men også ved at holde kæledyr.
Men evolutionsteorien og bevidstheden om en kontinuitet mellem
menneske og dyr har været en vigtig del af en voksende kritik af hensynsløs udnyttelse af især højere dyr.
Det rejser spørgsmålet, om der er en uløselig konflikt mellem et
teologisk/filosofisk og et biologisk syn på forholdet mellem menneske og dyr. Og hvordan bør vi behandle dyrene, hvis de i flere henseender er ligesom os?

Fredag 1.

De spørgsmål er omdrejningspunktet for forårets forelæsningsrække i Forum Teologi Naturvidenskab, hvor seniorforsker Knud Larsen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet lægger ud med at behandle de etiske overvejelser, som især melder sig i forbindelse med
frembringelse af transgene grise som organdonorer. De følgende
forelæsninger behandler det traditionelle skel mellem menneske og
dyr, den teologiske tanke om menneskets særstilling og afsluttende
danskernes syn på dyr, og hvordan et fornuftigt dyresyn bør se ud.
Dus med dyrene?
4./2., 10./3., 7./4. og 5./5.
kl. 15.15-17.30
studenternes hus
www.teo.au.dk/teonat

Onsdag 6.

kl. 9-17. tankens grænseland

kl. 10. international club

Tværfagligt seminar i anledning af at professor ved Afdeling for Idéhistorie, Hans-Jørgen Schanz fylder 60 år. Under inspiration fra HansJørgen Schanz' mangeårige virke undersøger en række forskere tænkningens muligheder og grænser i det moderne. Aud. 1, Det Teologiske
Fakultet.

Welcome and introduction. Faculty Club, Building 1421, Fredrik Nielsens Vej.

Mandag 4.
kl. 10-12. fortelle, fortolke og fortolke
Professor Thomas Krogh fra Universitetet i Oslo om idéhistorie mellom
historie og filosofi. auditorium 2 (bygning 1441/Teologi) Arr.: Institut
for Filosofi og Idéhistorie.

kl. 14.15. mathematical publishing in germany 1870-1950
Dr. Volker R. Remmert, Universitaet Mainz, on the role of mathematical
advisors for the publishers, the question of whether mathematical
publishing is a profitable business, and the effects of politics on the
system of mathematical publishing in the interwar period. Steno Instituttets undervisningslokale, bygn. 1110, 2. Arr.: Steno Instituttet.

kl. 15.15. bioteknologisk udnyttelse af grisen
Om grise som sygdomsmodeller, organdonorer og bioreaktorer. I foredragsrækken Dus med dyrene? diskuterer seniorforsker Knud Larsen,
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, om det er berettiget og etisk
forsvarligt at skabe transgene og klonede grise, der er påført en sygdom, eller grise hvis organer reservedele for mennesker? Kommentar
ved filosoffen Merete Sørensen. Mødelokale 2, Studenternes Hus. Arr.:
Forum Teologi Naturvidenskab.

kl. 15-17. identiteten i historien
Adjunkt Anna Karlskov Skyggebjerg om national identitet i historiske
romaner for børn. I forelæsningen "Den store historie i den lille" taler
lektor Gitte Holten Ingerslev om læselyst og didaktiske overvejelser.
DPU, bygning D, lokale 174. Arr.: Center for Børnelitteratur og DPU’s
forskningsenhed for tekstpædagogik, sprog og kommunikation.

kl. 19. krig mod terror
Fredsforskeren Jan Øberg om terrorisme og hvorfor 11. September 2001
var en mindre vigtig begivenhed, der er blevet skamredet. Aftenen indledes med semesterstartsgudstjeneste. Møllevangskirken.
Arr.: Studentermenigheden.

Fredag 8.
kl. 10. devices for meaning construction
One-day Seminar with inaugural lectures on the occasion of the appointment of Frederik Stjernfelt as full professor at the Center for Semiotics. Nobelsalen, Nobelparken. Further information:
www.hum.au.dk/semiotics/
Host: Center for Semiotics.

kl. 14-16. at blive en del af samfundet
Ole Steen Kristensen holder forelæser om udfordringer i forskning om
udsatte børn og unge i anledning af sin tiltrædelse MSO-professor.
Auditoriet, Psykologisk Institut, Nobelparken. Arr.: Psykologisk Institut.

Mandag 11.

Skodudstilling
Endnu er rygere et forholdsvis fredet folkefærd hos vores sydlige nabo.
Men der er steder, hvor det er absolut forbudt bare at tænke tanken om
et sug på cigaretten. Mon tankepolitiet kunne blive næste skridt i den
grasserende jagt på sundhed? Det er Sprogmuseet, som har fundet det
tankevækkende skilt frem til en lille udstilling i anledning af universitetet ved årsskiftet har dikteret totalt rygestop inden døre.
Hos lingvisterne i Nobelparken (bygning 1410, 3. etage) kan man studere rygning forbudt-skilte på bl.a. thai, swahili, græsk malaysisk og 14
andre sprog. Og vi skulle hilse fra museet og sige, de gerne modtager
yderligere bidrag til samlingen.

vi kan gøre for at opretholde livet. Søauditorierne, Wilhelm Meyers
Allé. Gratis. Arr.: Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Onsdag 13.
kl. 10.15. international club
Informal meeting at The Womens Museum (next to the cathedral).

kl 19. bibel og etik
Hvilken autoritet skal man tillægge Bibelen i forbindelse med aktuelle
etiske spørgsmål? Lektor og forfatter Johannes Nielsen gør sig nogle
principielle overvejelser og diskuterer bl.a. synet på staten og homoseksuelle. Rødkløvervej 3.
Arr.: Studentermenigheden.

Torsdag 14.
kl. 14.15. oplevelsesdesign
Om nydelse, emotioner, vaner og identitet. Oplevelsesøkonomien
er udpeget som en af de store vækstsektorer for dansk erhvervsliv.
Men hvad er i grunden en oplevelse? Og kan oplevelser uden videre
tilrettelægges, markedsføres og sælges? Forskningsleder Christian
Jantzen forsøger ved hjælp af en konkret case at belyse oplevelsernes
kompleksitet og diskutere betingelserne for tilvejebringelsen af gode
oplevelser. Lok. 124, bygn. 1584, Kasernen, Langelandsgade. Arr.: Fællesæstetisk Forskergruppe og Akademiet for Æstetikfaglig Forskeruddannelse.

kl. 14.15. malere, mennesker og maskiner
Henry Nielsen og Laura Søvsø Thomasen, Steno Instituttet, om repræsentationer af teknologisk forandring i dansk malerkunst  dels
det elektriske lys som modernitetssymbol i danske og amerikanske
malerier 1900-1950 dels det teknologiske landskab som tema i danske
og amerikanske malerier 1900-1950. Steno Instituttets undervisningslokale, bygn. 1110, 2. Arr.: Steno Instituttet.

Fredag 15.
kl. 14-16. dagsordenkarussellen
Journalist Lotte Hansen om spin, og hvordan man sætter en dagsorden.
Det lille Auditorium, IT-Huset, Åbogade. Arr.: Informationsvidenskab.

Mandag 18.
Tirsdag 12
kl. 19. aldringens gåde
Hvorfor kan vi ikke leve evigt? Lektor Suresh Rattan, Molekylærbiologsik Institut, om forskningens seneste bud på årsager til aldring og hvad

kl. 19.30. forfatteraften
Forfatter Jan Sonnegård fortæller om sit forfatterskab og læser op af sit
nyeste materiale. Kr. 30. Nobelsalen, nu med cafémiljø. Arr.: Kakofoni
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GRUNDFOSPRISEN 2008
- INDEN FOR DET TEKNISKE OG NATURVIDENSKABELIGE OMRÅDE

Grundfosprisen er indstiftet af Poul Due Jensen’s Fond i 2001 med det formål at stimulere, anerkende og støtte national
og international forskning i banebrydende, samfundsgavnlige og fremsynede løsninger inden for det tekniske og naturvidenskablige område.
Indstilling til prisen:

Enhver kan bringe kandidater til Grundfosprisen i forslag.
Indstillingen består af en motivering (max. 3 A4-sider) samt kort CV.

Frist for indstilling:

1. maj 2008.

Grundfosprisen og dens uddeling:

Prisen består af skulpturen “Be–Think–Innovate”
samt et kontant beløb på 1 mio. DKK
– 250.000 DKK går direkte til prismodtageren
og 750.000 DKK til videre forskning inden for området.*

Motiveringen sendes til:

Grundfos Management A/S
Grundfosprisens sekretariat
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro
Mrk: “Grundfosprisen 2008”

Offentliggørelse af vinder:

Prisuddelingen finder sted den 30. september 2008.

Yderligere information:

Besøg www.grundfos.dk/grundfosprisen

Bedømmelseskomitéen består af koncernbestyrelsesformand Niels Due Jensen, Grundfos, bestyrelsesformand Lars Kolind,
Poul Due Jensen’s Fond, tidligere rektor Sven Caspersen, Aalborg Universitet, prorektor Nina Smith,
Århus Universitet og professor Preben Terndrup Pedersen, Danmarks Tekniske Universitet.
* ) Hvis komitéen ikke finder en egnet kandidat uddeles prisen ikke.

Hvem dælen gider læse noget,
der er skrevet i hånden?
Foto: Poul Lind

Hvordan kan det være, at
studerende på Aarhus Universitet i det 21. århundrede stadig bliver tvunget
til at gå til skriftlige eksaminer med kuglepen og
gennemslagspapir?
Skriftlig eksamen
Række efter række sidder vi.
Sveden drypper ned over kalkerpapirerne, gennemslagene ligger spredt ud over
skrivepultene, mens kuglepennene krampagtigt knuges i hænderne, så de fleste har
rødt dunkende skrivevabler på flere fingre.
Men der er kun én ting at gøre — fortsætte. For når man er til skriftlig eksamen
uden hjælpemidler på Aarhus Universitet,

er håndskrivning den eneste mulighed.
Og selvom man som jeg har produceret
alle opgaver siden syvende klasse på en
computer og har en håndskrift, som kun
et 7-års barn med dysleksi kan være stolt
af, så er der ingen vej udenom — frem med
kuglepennen.
Men hvorfor bliver tusindvis af studerende på universitetet hvert år tvunget til
et ufrivilligt genbesøg med dengang, hvor
gennemslagspapir var den eneste kopimaskine, og databehandlig var noget, der
fyldte et helt parcelhus? Vi lever trods alt
i det 21. århundrede, og hver eneste forelæsning i semesteret bliver forvandlet til
en mindre it-udstilling af de studerendes
mange medbragte bærbare computere på
tilhørerpladserne.
Svaret er: Sådan er reglerne.

Frygt for snyd
Frygten for eksamenssnyd er en af hovedgrundene til, at vi stadig skal have blækfingre og gigthænder efter timers uvant
håndskrivning. Analysen er, at den moderne databehandling gør det alt for svært
at kontrollere, om de studerende går på
nettet eller har hele pensum scannet ind.
Men når man sidder der, i en lille tænk-

Redigeret af Hans Plauborg

Et billede fra dengang i 70’erne, hvor verdenen stadig var sort/hvid, og alle skriftlige eksaminer
stadig var med kuglepen … men skal du op uden hjælpemidler, så foregår det stadig som i de gode
gamle dage – med håndkraft. Venligst udlånt af Universitetshistorisk Udvalg.

som pause, mens man masserer de værste
kramper ud af hånden, så er den begrundelse helt ærligt en anelse åndssvag.
For mens eksamensvagterne godt nok
går vagtsomt rundt i den store idrætshal,
så er der intet, der forhindrer mig i at

gemme notater på toilettet inden eksamen, at udveksle sedler med sidemanden i
strække ben-pauserne eller fylde min taske
op med alle mulige mærkelige remedier —
de bliver alligevel aldrig tjekket.
Vil man snyde, kan man snyde, og den
vigtigste evne til eksamen er alligevel at
kunne overskue pensum og vise sin viden
frem på meget kort tid — og her hjælper
det ikke at kunne slå op i en bog.

Det må kunne lade sig gøre
Når man taler med både undervisere,
eksamensansvarlige og it-kyndige, er alle
enige om, at håndskrevne eksaminer er
fuldstændigt antikverede. Ingen ved bare,
hvad de skal gøre.
Og mens man sidder der i hallen og
kigger ud over de mange skrivekramper,
får man samtidig en inderlig og dybfølt
medlidenhed med de mange censorer, der
bagefter skal sidde og stave sig igennem de
håbløse håndskrifter.
Jeg føler personligt, mens jeg sidder der
i hallen, meget med den anonyme gennemlæser, som jeg aldrig kommer til at
møde, men som skal trækkes med mine
11 siders næsten-ulæselige kragetæer.
Jeg håber virkelig, universitetet finder på
noget, så vi aldrig skal gøre det mere.
Kristian Serge Skov-Larsen læser metode
på Statskundskab via tompladsordningen
og har lige været til den første skriftlige
eksamen.
Kristian Serge Skov-Larsen / ksl@adm.au.dk

Hemmeligheden bag kvinders sexede gang
Lektor Ernst-Martin Füchtbauer fra Molekylærbiologisk Institut
har gjort Bagsiden opmærksom på en vrikkende interessant
forskningshistorie fra oktober-udgaven af New Scientist.
Den handler om, at kvinders gang tilsyneladende er mindst
sexet, når de er i den mest fertile fase af deres menstruationscyklus.
Det er forskeren Meghan Provost fra Queen’s University i
Canada, der fuldstændigt vender op og ned på de gængse
forestillinger, når hun hævder, at vrikkende kvindehofter i et
evolutionært perspektiv slet ikke er til for at tiltrække mænd.
Tværtimod vil kvinder, når de er mest frugtbare, forsøge at
skjule det med en ”kedelig” gang.
Den canadiske forsker kom på sporet af sin hypotese, efter
at hun havde ladet 40 mænd se på små film af vandrende kvinder, hun selv havde optaget. I forvejen havde Meghan Provost
via spytprøver konstateret, hvor de forskellige kvinder var i
deres menstruationscyklus. Mændene udpegede med stor sikkerhed de kvinder, der havde den mest sexede gang, og det
viste sig at være de kvinder, der var i en mindre frugtbar periode af deres cyklus. Hun gentog forsøget to gange med andre
mænd og med samme resultat.
Forsøgene er tilsyneladende i modstrid med andre undersøgelser, der viser, at mænd kan udpege frugtbare kvinder på
baggrund af deres lugt og ansigtsudtryk, som skulle være mere
attraktive, når kvinder er mest frugtbare. Men Meghan Provost
afviser, der skulle være en modstrid.
– Det giver fuldt ud mening i et evolutionært perspektiv, at
en kvinde via lugt og ansigtsudtryk ”reklamerer” med sin frugtbarhed til en mand, hun er tæt på og gerne vil have børn med.
Men kvindens måde at gå på er synlig på lang afstand, og det
vil sige, at den også er synlig for mænd, som hun ikke ønsker
at tiltrække. En mindre sexet gang på tidspunktet for ægudløsningen kan derfor være en måde at beskytte sig på mod seksuelle overfald, forklarer Meghan Provost.
Artiklen om de vrikkende kvindehofter vil blive publiceret i
tidsskriftet Archives of Sexual Behaviour.

Mænd vil være sjovest
Professor Sam Shuster fra Norfolk and Norwich University Hospital har fundet videnskabeligt belæg for den gamle sandhed,
at mænd er sjovere end kvinder. Eller rettere: De vil være sjovest. De insisterer i højere grad end kvinder på at være sjove,
sige sjove ting, komme med sjove bemærkninger eller fyre
vittigheder af – gerne aggressive vittigheder, viser Shusters undersøgelser, der bl.a. bygger på noget så uvidenskabeligt som
kørsel på en ethjulet cykel.
Forskeren førte således statistik på 400 mænd og kvinders
reaktioner på hans egen kørsel på den ethjulede cykel. Ca.
75 procent af mændene kom med vittige eller sarkastiske bemærkninger, mens det var meget få af kvinderne, der gjorde
det. Unge mandlige bilister var særligt aggressive i deres
humoristiske kommentarer,
noterede Sam Shuster, der
i lighed med andre forskere
tilskriver kønshormonet
testosteron den tvivlsomme
ære for mændenes opførsel.

Mænd insisterer på at
være sjove, men er det
som bekendt ikke altid.

