
Foråret  
kommer  
tidligere 
i Arktis

Annoncetillæg frA AArhus universitet

Kronprinsesse Mary kommer på besøg. En 
patient på Tandlægeskolen har heldigvis ikke 
paradentose. Glasblæseren skal lave en helt 
speciel glaskolbe. Studerende får præmie i 
Bangkok. Der er doktorforsvar i auditoriet. 

Et døgn
på Aarhus Universitet

Et døgn på Aarhus Universitet rummer en mangfol-
dighed af aktiviteter. Og skulle man komme forbi 
universitetet en sen nattetime, skal man ikke undre 
sig over, at der stadig er lys i flere vinduer, for også 
om natten er der liv på universitetet, hvor litteratur 
skal søges på de døgnåbne biblioteker, celleprøver 
skal tjekkes, eller en opgave skal skrives færdig. 

Oplev et forårsdøgn på Aarhus Universitet.

Forskning fra Aarhus Universitet viser, at foråret i Arktis i dag kommer 15 dage tidligere end for ti år siden.  
Det er første gang, forskere har fulgt naturen så længe i Arktis.

I  juni sidste år, da biolog Toke T. Høye åbnede 
sin mobiltelefon efter forsvaret af sin ph.d.-

afhandling, lå der tre beskeder fra store engelske 
medier: BBC, The Times og The Guardian. Jour-
nalisterne ville alle have fat i den danske biolog, 
der havde påvist, at foråret på Nordøstgrønland 
kommer tidligere end for ti år siden. Toke Høye 
var glad for denne internationale medieinteresse. 

– Men der var mange nuancer, som ikke blev 
bemærket, tilføjer han.

Derfor er han ekstra glad for, at et stort antal 
af kapitlerne i hans ph.d.-afhandling nu er ble-
vet udgivet i en omfattende videnskabelig bog 
sammen med bidrag fra internationale forskere.

Overvåger det meste
– Det helt unikke med arbejdet ved den danske 
feltstation Zackenberg i Nordøstgrønland er, at 
vi overvåger mange forskellige forhold inden 
for det samme økosystem. Planter, fugle, ja, 

fra små organismer i jorden til de græssende 
moskusokser. Vigtigt er det også, at vi ikke 
kun kigger på naturen, men også på klima-
forholdene som ændringer i sne, temperatur, 
isforhold, altså hele økosystemet, fortæller 
professor Mads Forchhammer, Danmarks Miljø-
undersøgelser, Aarhus Universitet. Han er leder 
af det forskningshold, Toke Høye har været 
en del af. Projektet er særligt, fordi forskerne 
ved Zackenberg, som nogle af de første, har 

fulgt udviklingen i et arktisk økosystem over en 
periode på ti år. 
 
Kanariefugl i kulminen
I Arktis smelter sneen tidligere end for ti år 
siden. Det har medført, at planternes blomstring 
er rykket frem. Insekter som fluer, myg og som- 
   merfugle får tidligere luft under vingerne, og 
fuglene begynder at lægge æg uger før, end  de 
gjorde for ti år siden.

www.au.dk

Vikingerne 
grundlagde  
danskernes  
lykke
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Vi danskere kan  
takke vikingerne for, 
at vi kan købe jordbær 
ved vejkanten. 

Hva’ det?
Hvordan op-
fatter et lille 
barn verden? 
600 børn er 
med i et forsøg 
på Psykologisk 

Institut.
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Gud er ingen  
bedsteborger

Er det dommedag,  
der nærmer sig,  
når havene 
stiger og  
flodbølger  
rammer i flæng?
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Kommer vi til at 
gå rundt i skoven 
mellem palmer i 
stedet for jule-
træer om 100 år? 
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Klima
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03:02	 marsvin	i	garnet

Nogle af rengøringsassistenterne 
i Hovedbygningen møder ind, 
henter deres nøgler i nøgleskabet 
og forsætter ud for at gøre deres 
rengøringsvogne klar, så undervis-
ningslokalerne her er gjort rene 

inden 8.00. Herefter gøres der 
rent i resten af bygningsmassen. 

04:56	 Kost	og	spand

K an man have demokrati i de varme lande? 
Hvorfor ser jeg håndbold på tv? Hvad sker 

der i hjernen, når jeg lyver? Er dommedag nær? 
Bliver vi ældre, hvis vi er stressede? Kan man 
komme en alge i tanken? Hvordan kan man for-
stå, designe, fremstille og kontrollere materialer 
og objekter på nanoskalaen – en nanometer er 
en milliontedel af en millimeter? 

Der er omkring 4.000 forskere på Aarhus 
Universitet, og de er optaget af praktisk taget alt 
mellem himmel og jord. I denne avis vil vi gerne 
give nogle smagsprøver på den forskning, Aarhus 
Universitets ansatte foretager hver eneste dag. Vi 
har valgt at vise den frem i et tema om ”klima” og 
i noget af den forskning, der påvirker hverdagen 
for mennesker i Danmark og resten af verden. 

Der sker selvfølgelig også meget uden for 
laboratorierne og bibliotekerne, og det vil vi 
også gerne vise frem, dels i nogle korte artikler, 
dels i den tidslinje, der kører hen over toppen 
af alle siderne i denne avis. Tidslinjen er et 
eksempel på, hvad der sker en helt almindelig 
dag på Aarhus Universitet.

”Klima” er et vigtigt indsatsområde for Aar-
hus Universitet. Vi forsker i, hvordan dyre- og 
plantelivet bliver påvirket af klimaets foran-
dringer; hvordan vores produktion er afhængig 
af naturressourcer, der igen er påvirkede af 
forandringer i klimaet; hvordan teknologi og kli-
maforandringer hænger sammen, især inden for 
nanoteknologi med fysiske, kemiske, moleky-
lærbiologiske og biologiske forskningsdicipliner, 
ofte kombineret i spændende tværvidenskabe-
lige projekter; forholdet mellem samfundet og 
de ændringer, som klimaet direkte eller indirekte 
forårsager; og hvordan klimaforandringerne 
indvirker på etiske, filosofiske, pædagogiske og 
sociale problemstillinger. 

Vi er stolte over at vise vores universitet frem 
og håber, at læserne vil glæde sig over at få 
adgang til ny og spændende viden ved at læse 
i vores avis. 

Lauritz B. Holm-Nielsen
rektor

Velkommen 
til Aarhus  
Universitet!

leder

Telefonen ringer hjemme i privaten 
hos seniorforsker Jonas Teilmann, 
Afdeling for Arktisk Miljø, Danmarks 
Miljøundersøgelser. Der er gået et 
levende marsvin i et bundgarn ved 

Skagen. Jonas forsøger at tænke 
klart og finder listen frem over de 

kolleger, der er med i projektet. Efter 

en time skynder han sig af sted til DMU i 
Roskilde for at pakke udstyret. Der er syv 
timers kørsel til Skagen, hvor marsvinet 
skal mærkes med en satellitsender, så 
han får mulighed for at følge dets færden 
i de kommende måneder. På vejen skal 
senderen startes og testes, så alt er klart, 
og intet glemmes. 

D en tidligere amerikanske vicepræ-
sident Al Gore og FN’s Klimapanel 

(IPCC) delte i 2007 Nobels fredspris. 
Tre af deltagerne i klimapanelet 

er fra Aarhus Universitet: forsknings-
professor Jørgen E. Olesen fra Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet samt 
forskningsprofessor Erik Jeppesen 
og seniorrådgiver Erik Lyck, begge 
fra Danmarks Miljøundersøgelser. 
Klimapanelet omfatter 2000 eksperter 
og forskere fra flere end 130 lande.  

Jørgen E. Olesen er en af verdens 
førende eksperter inden for jordbrug 
og klima. Hans opgave i klimapanelet 
er at bidrage med viden om, hvordan 
klimaændringerne påvirker verdens 
fødevareproduktion. 

– Vi ved, at klimaændringerne 
mange steder i verden vil give mere 
tørke. Så bliver vand en sparsom 
ressource, og hvis man ikke kan vande, 
falder fødevareproduktionen drastisk. 
Det giver risiko for konflikter mellem 
lande og regioner om adgangen til 
vand, siger Jørgen E. Olesen. 

Ud over at klarlægge, hvordan kli-
maændringerne påvirker dyrkningsbe-
tingelserne, arbejder forskerne med at 
udvikle metoder, som gør, at planterne 
kan dyrkes med et reduceret forbrug 
af vand. Eksempelvis har forskere ved 
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet 
udviklet en metode, der kan reducere 
vandforbruget til dyrkning af kartofler 
i tørre egne med op til 20 procent. 

Nobels fredspris til forskere 
fra Aarhus Universitet

Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen er medlem af FN’s klimapanel, der i 
2007 delte Nobels fredspris med Al Gore.

Klima

Vi ved, at klimaændringerne mange 
steder i verden vil give mere tørke.

JørGEN E. OlEsEN, FOrskNiNGsprOFEssOr
DEt JOrDbrUGsViDENskAbEliGE FAkUltEt 

Med i FN’s klimapanel

”O ne Laptop Per Child” er sloganet 
for OLPC-projektet, der nu er 

resulteret i en lille plastgrøn bærbar com- 
puter til 100 dollars. Potentielt er dette 
et revolutionerende værktøj, forklarer 
Jan Sølberg og Morten Misfeldt fra 
Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, begge adjunkter med speciale i it 
og læring. Tanken i OLPC-projektet er at 
udstyre fattige børn i skolerne i den 3. 
verden med en billig personlig computer. 
OLPC’en giver en direkte adgang til helt 
nødvendige informationer og arbejds-
gange, så ideelt set kan den påvirke 
den sociale ulighed i 3.-verdenslande. 
Og efter at have prøvet den lille ny er 
vurderingen fra de to forskere overve-
jende positiv. Teknikken fungerer, også 
selvom den ikke er helt stabil. OLPC’en 
har alle basale it-funktioner, netadgang, 
skrive- og regneprogram og muliggør 
endda egen musikproduktion, podcasts 
og lignende.

OLCP er skabt af professor Nicholas 
Negroponte, MIT Media Lab, der 
ønskede at skabe en model, der var så 
robust og billig, at den kunne anvendes i 
udviklingslande. Det er en bærbar model, 
med tastatur og skærm i en ramme godt 
garneret af gummi, så den kan tåle stød. 
Den har endvidere et håndtag i siden, så 
man kan lade batterierne op, skulle man 
ikke være i nærheden af et el-stik. 10 
minutter med håndsvinget, og den kører i 
60 minutter. 

Billig pc skal  
demokratisere 
verden
Forskere afprøver den 
nye OlpC til børn i  
3.-verdenslande. Den  
har netop fået den  
pres tigefyldte design-
pris iNDEX.

forsKning
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I  mange år har det kun været muligt at få 
universitetsuddannelser inden for jordbrug 

ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole – 
nu Københavns Universitet – men fra i år kan 
det også lade sig gøre på Aarhus Universitet. 

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet tilbyder 
til efteråret fire nye kandidatuddannelser og en 
bacheloruddannelse, der populært sagt dækker 
hele spektret, fra før landmanden lægger kartof-
lerne i jorden, til familien sætter sig til middags-
bordet og fortærer dem – samt alt indimellem. 

Unikke forsøgsfaciliteter
En af uddannelserne vil blandt andet sætte 
fokus på hensynet til miljøet, mens en anden 
beskæftiger sig med processerne i fødevare-

 Nye uddannelser med 

høj jobsikkerhed

Fra jord til bord er temaet i fem nye jordbrugsuddannelser, som Aarhus Universitet tilbyder fra og med i år.  
De studerende får adgang til topmoderne forsøgsfaciliteter.

De kommende studerende på Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet får                            fremragende betingelser for ”hands on”-forsøg.

Fem nye 
jordbrugs - 
uddannelser 
ved  Aarhus 
 Universitet
•  Bacheloruddannelse i  

jordbrug, fødevarer og miljø

•  Kandidatuddannelse i  
molekylær ernæring  
og fødevareteknologi

•  Kandidatuddannelse i  
bio systemt eknologi

•  Kandidatuddannelse i  
jordbrug, natur og miljø

•  Kandidatuddannelse i  
agrobiologi

www.agrsci.dk/uddannelse

ansøgningsfrister:
Bacheloruddannelsen: 5. juli
Kandidatuddannelserne:  
1. juni og 20. december

studier

industrien. Desuden er der mere traditionelle 
jordbrugsuddannelser, der retter sig mod 
rådgivning i landbruget.

– Jeg kan love de kommende studerende 
helt unikke forsøgsfaciliteter, hvis de vælger 
en af vores nye uddannelser, forklarer chef-
konsulent Gert Ejaas Jørgensen.

Løftet bygger på den kendsgerning, at 
Aarhus Universitet i 2007 fusionerede med 
Danmarks JordbrugsForskning, der råder over 
avancerede laboratorier i fem centre samt 
fire forsøgsstationer fordelt over hele landet. 
Især specialestuderende vil få glæde af 
forsøgsfaciliteterne, der lever op til de højeste 
internationale standarder.

Handelshøjskolen i Århus indgår også i 

fusionen og bidrager til de nye uddannelser 
med sin ekspertise inden for forbrugeradfærd.

næsten statsgaranteret jobgaranti
Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet har 
gennemført en undersøgelse af, hvordan 
efterspørgslen vil tegne sig, når de første 
kandidater om nogle år forlader de nye 
uddannelser.

– Jeg tør næsten udstede en statsgaranti 
for, at der er job til dem, når de kommer ud. 
Der er mangel på højtuddannet arbejdskraft 
i landbruget, fødevareindustrien og på 
miljøområdet, og det er præcis de områder, vi 
sigter efter, siger Gert Ejaas Jørgensen.

Samtidig er uddannelserne udformet på en 

måde, så de matcher de krav, der stilles i dag. 
Gert Ejaas Jørgensen giver et eksempel:

– En biolog, der er ansat i kommunens 
miljøafdeling, ved måske en masse om 
vandløb. Til gengæld ved han ikke så meget 
om processerne på marken. Her vil vores nye 
uddannelser have et helhedssyn på miljøet, 
så vi kan tilbyde kandidater mere viden om 
forholdet mellem mark og vandløb samt 
processerne i det omgivende miljø, siger Gert 
Ejaas Jørgensen, der forventer, at de nye ud-
dannelser vil trække mellem 150 og 200 nye 
studerende til Aarhus Universitet i år. 

Det nystartede Center for Geomikro-
biologi mødes til ”brainstorming” for at 
planlægge og koordinere forsknings-
indsatsen i Århusbugten det næste 
halve år. Temaerne er test af metoder 
og udstyr og introduktion af de ny- 

ansatte til arbejdet med årtusindgamle 
sedimentlag.

08:15	 Brainstorming06:00  Køerne	malKes

Tidlig 
morgenmalkning 
i staldene på 
Forsknings center 
Foulum. 

07:40	 ingen	paradentose

På Tandlægeskolen gør tandlægestu-
derende Iben Schmidt tandlægestol 
og instrumenter klar til undersø-
gelse af dagens første patient. 
Patienten er en 17-årig ung mand 
med god mundhygiejne, og der er 

ingen tegn på paradentose, noterer 
hun senere i journalen.   

FOTO:
Lars Kruse
  /AU-foto
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08:46	 nyt	design

I talienerne er temperamentsfulde, 
spontane og iltre, og det er ikke 

altid, at de tænker, før de handler. 
Det er det sydlandske klima, der 
gør det.

Den deri-
mod rationelt 
tænkende og 
velovervejede 
litteraturpro-
fessor Svend 
Erik Larsen 
fra Institut for 
Æstetiske Fag 
i det kølige 
nord griner ad stereotyperne,  
der lever i bedste velgående. 

– Vejret påvirker alle. Vores 
humør svinger afhængigt af lys og 
mørke, men spørgsmålet er, om det 
definerer vores grundlæggende 
karakter, eller om det bare definerer 
vores humør. Jeg tror det sidste. 
Undersøgelser viser, at italienere 
ikke har et mere aktivt sexliv end 

nordboere, men når man overho-
vedet finder anledning til at lave 
de undersøgelser, er det, fordi de 
nationale stereotyper er aktive i den 
måde, vi tænker på hinanden på, 
siger Svend Erik Larsen.

Stereotyperne bygger på en 
klimateori fra oldtiden, som stadig 
blev brugt af den franske filosof og 
forfatter Charles-Louis de Secondat 
Montesquieu i 1700-tallet, som 
definerede grundtrækkene for det 
moderne demokrati, men alligevel 
troede på, at love er bundet af 
klimaet.

For eksempel mente han, at 
de varme landes befolkninger var 
præget af en vis åndelig dovenskab, 
fordi deres organer blev svage på 
grund af klimaet. 

– På den måde bliver det naturen, 
der taler igennem os. Det er et 
farligt synspunkt, og racismen ligger 
lige nedenunder, siger Svend Erik 
Larsen. 

Kan man have 
demokrati i de 
varme lande?

faKta  På Center for Geomikrobiologi udforsker man livet 
i den dybe biosfære under havbunden. I samarbejde med det 
verdenskendte tyske Max Planck Institut for Marin Mikro-
biologi undersøger forskere fra Aarhus Universitet levende 
mikroorganismer dybt nede i havbundens mange millioner 
år gamle klippeformationer. Leder af centret er professor 

Bo Barker Jørgensen, som er en af de internationalt mest 
anerkendte og citerede forskere inden for havbiologien.

08:15

Klima

De første, der tænkte over moderne demokrati 
og dets udbredelse i 1700-tallet, mente slet ikke, 
at den slags ting var for folk fra varme lande.

D e første eliteuddannelser ved Aarhus 
Universitet har fået Videnskabsmi-

nisteriets blå stempel. Efter sommerferien 
kan man læse Master of Arts in Cognitive 
Semiotics og Master of Science in Quanti-
tative Economics på elitekandidatniveau. 
Undervisningen foregår på engelsk, og de 
studerende vil blive undervist af internatio-
nalt førende forskere.

Master of Arts in Cognitive Semiotics 
beskæftiger sig bredt med betydnings-

dannelse i tanke og sprog: Fra de mere 
teoretiske vinkler om, hvordan vi som 
mennesker strukturerer vores sprog, til 
praktiske adfærdsforsøg og hjernescan-
ninger. Uddannelsen er meget tværfaglig 
og trækker tråde til forskellige felter som 
litteratur- og kunstteori, antropologi, 
matematik, filosofi og neurovidenskab.

Master of Science in Quantitative 
Economics har fokus på de kvantita-
tive discipliner inden for økonomi, især 
finansiering og nationaløkonomi, og 
kandidaterne forventes bl.a. at blive 
efterspurgt i den finansielle sektor, af 
konsulentvirksomheder og af de store 
centraladministrationer, for eksempel 
ministerierne. Begge uddannelser er også 
et godt afsæt for en forskningskarriere. 

Læs mere om de to uddannelser:  
www.hum.au.dk/semiotics og  
www.econ.au.dk/elite

Ansøgningsfrist til begge  
uddannelser er den 20. juni 2008.

Eliteuddannelser
til Aarhus Universitet

studier

på de nye eliteuddannelser vil al 
undervisning foregå på engelsk.

fra	mark	til	medicinskab

forsKning

Hyben og cikorie i stedet for korn og roer på markerne.

F orskning og praksis går hånd i 
hånd, når medicinen skal hentes på 

landmandens mark – hvad enten der er 
tale om naturlægemidler, kosttilskud, 
ingrediensindustrien eller fodertilsæt-
ning. UdviklingsCenter Aarslev ved Det 
Jordbrugsvidenskabelige Fakultet var 
involveret, da to landmænd gik over til at 
producere henholdsvis hyben og cikorie.

I 1980’erne begyndte landmand Erik 
’Farmer’ Hansen at samle hybenpulver 
og sælge det til venner og bekendte. 
Efterspørgslen voksede, og i 1996 blev 
der bygget produktions- og forædlings-
faciliteter på Langeland. Det følgende år 
plantede det nye firma Hyben Vital i alt 
135 ha med hybenroser. Flere videnskabe-
lige forsøg viser, at produktet fra Hyben 
Vital har en positiv effekt mod både 
slidgigt og leddegigt. 

Dagene for produktion af sukkerroer 

er talte, og en gruppe fynske 
interessenter valgte i stedet 
cikorieplanten, der produk-
tionsmæssigt ligner roer. En 
række videnskabelige publi-
kationer viser, at planten har 
potentiale inden for specielt 
svineproduktionen.

I 2006 blev virksom-
heden DanCikorie ApS 
etableret. Den opkøber 
cikorierødder fra avlerne og 
forarbejder dem til et tør-
ret produkt, som indgår i 
foderblandinger til husdyr, 
især svin, og kæledyr. I 
2007 blev der produceret 
cikorierødder på cirka 25 
ha på Vestfyn, og det er 
planen, at arealet i 2008 
skal runde 100 ha. 

Hybenroser er 
gode mod både 
slidgigt og led-
degigt.

faKta  I 2007 fusionerede Aarhus 
Univer sitet med Danmarks Jord-
brugsForskning, Danmarks Miljø-
undersøgelser, Handelshøjskolen i 
Århus og Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Aarhus Universitet har 

35.000 studerende, 8.500 medarbej-
dere og en omsætning på 4,5 mia. kr. 
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Universitetsdirektør Niels Højberg ser 
på forslag til en ny designlinje, der 
skal omfatte hele det nyfusionerede 
Aarhus Universitet.
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Hva’ det
bertram på 12 måneder er det første barn i en række af 600 spædbørn, der er med i et 
grundforskningsprojekt på psykologisk institut. bertram skal hjælpe forskerne med at 
afdække nogle af de mest basale universelle byggesten i den menneskelige erkendelse.

ObiN-projektet drejer sig om ”objektindividuation og begrebsdannelse”. Det betyder, at forskerne under-
søger, om og hvordan spædbørn skelner mellem forskellige objekter, f.eks. en giraf eller en legoklods.

T re forskergrupper fra Aarhus Universitet 
ryddede midt i december forsiden af 

tidsskriftet Nature. I spidsen for de tre 
grupper står professor Poul Nissen, der le-
der grundforskningscentret PUMPKIN. Som 
de første i verden er det lykkedes forskerne 
at afsløre, hvordan cellernes ionpumper 
ser ud og fungerer. Ionpumper opretholder 
essentielle forskelle i cellernes indre og ydre 
miljø og giver energi til alle signalerings- og 
transportprocesser i kroppen såsom nerve-
impulser og nyrernes udskillelse af salt. 
Resultaterne kan bl.a. bruges til udvikling af 
helt nye typer medicin og teknologi. 

Med de tre publiceringer i samme 
nummer af Nature har Poul Nissen opnået 
noget, ingen anden i verden mindes at 
have opnået før. Også postdoc Preben 
Morth fra samme laboratorium optræder 
på alle tre artikler. 

– Artiklerne er resultatet af flere års 
samarbejde. Samtidig er det frugten af en 
særlig indsats i Danmark på dette område 
gennem årtier. Vi har så at sige fat i 
noget af arvesølvet af dansk forskning, 
siger Poul Nissen med henvisning til, at 
forskningen ligger i forlængelse af Århus-
forskeren Jens Chr. Skous opdagelse af 
natrium-kalium-pumpen i 1957. Den 
indbragte ham i 1997 Nobelprisen.

TRE 
I éT 
HUG

OBIN-projektet er hovedsage-
ligt finansieret af Forsknings-
rådet for Kultur og Kommunika-
tion. 600 spædbørn er tilmeldt 
projektet, der er godkendt af 
Videnskabs etisk Komité.

B ertram er nysgerrig, 
koncentreret og meget 

optaget af det skue, der 
udspiller sig foran ham. Han 
holder mor i hånden, kigger 
på hende af og til, får et smil, 
og blikket vender hurtigt 
tilbage mod dukketeatret 
foran ham. Her kører farvede 
plader op og ned, og vupti 
kommer en ny ting til syne. Her er både 
dukkehusskabe, giraffer og en krokodille. 

”Hva’ det”, siger Bertram igen og igen. 
Det er spændende for ham, og han hopper 
flere gange i stolen af bare iver. Bag duk-
keteatret står lektor og projektleder Peter 
Krøjgaard. Han styrer forsøget assisteret af 
Cecilie, der noterer og holder øje med uret, 
kameraet og det tekniske.

Bertrams reaktioner bliver registreret ned 
i mindste detalje. 

Peter Krøjgaards projekt, der udføres i tæt 

samarbejde med ph.d.-studerende 
Osman Skjold Kingo, har til formål at 
belyse spædbørns evne til at holde 
rede på tings identitet og belyse 
børnenes tidligste begrebsdannelse. 

– Bertram, prøv og se her, siger 
Peter Krøjgaard og rækker en kasse 
frem over bordet til ham.

Bertram lærer lynhurtigt at stikke 
hånden ind bag stoffet i kassen og 

tage en ting ud. Det første, han gør, er at 
putte den i munden. Og så kigge på den. 
Han er utålmodig og vil have de farverige 
bolde hurtigere. Han er nysgerrig.

– Bertram var helt frisk og meget sam-
arbejdsvillig, siger en glad Peter Krøjgaard 
efter en god halv time med Bertram som 
meget oplagt forsøgsperson.

At forstå verden
– Vi har en omfattende viden om den 
fysiske verden omkring os. Alle ved, at 

massive genstande som f.eks. kopper og 
kuglepenne, der ikke understøttes, vil falde, 
til de møder en solid flade, eller at massive 
ting ikke uden videre kan forsvinde eller 
ændre udseende osv. Vi tænker imidlertid 
sjældent over, at vi virkelig har en sådan 
forståelse. Men hvis en dygtig tryllekunst-
ner snyder os, bliver det tydeligt for os, 
at vi faktisk besidder en sådan forståelse, 
pointerer Peter Krøjgaard.

Disse måder at forstå verden og tingene 
på er de samme over hele kloden.

– Det er alment menneskelige, basale 
regler for, hvordan vi ”ordner verden”. På et 
overordnet plan er vi interesserede i at vide, 
hvordan en sådan forståelse udvikles hos 
barnet, fortæller Peter Krøjgaard.

Hvad kan det så bruges til?
– Spædbarnsforskningen har vist sig at 

have praktisk relevans, når man f.eks. hos 
B&O skal designe grafiske brugerflader, 
understreger Peter Krøjgaard. 

09:02		den	Kolde	Krig 09:10	 miljøet	overvåges

Gartner Peter Boeriis 
Jensen  er i gang  
med at slå græs  
i den store  
Universitets- 
park.

09:16	 græsset	sKal	slås

Lektor Peter Bugge fra 
Institut for Historie og 
Områdestudier byder 
velkommen til en for-
skerskolekonference i 

”Cold War Research and 
Cold War Politics in the 

Post-Cold War period”.

forsKning forsKning
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Databasemedarbejder Ole H. Man-
scher, Danmarks Miljøundersøgelser, 

sender indberetning til Det internatio-
nale Havforskningsråd, ICES. Herfra henter 

bl.a. Det Europæiske Miljøagentur data fra 
DMU’s overvågning af havmiljøet. DMU står 

for overvågningen af luft, åbne havområder og 
en række dyrearter i Danmark.
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D u kender det fra løbeturen, eksamen 
eller det vigtige møde. Udfordringen får 

blodtrykket til at stige og stresshormonerne til 
at fare rundt i kroppen. Men bagefter har du 
det fantastisk. Ved Molekylærbiologisk institut 
ved Aarhus Universitet har man påvist, at det 
samme gælder for dine celler.

– Vi har fundet ud af, at hvis man udsætter 
celler for mild stress, f.eks. ved at give dem 
et varmechok, så ældes de ikke så hurtigt 
som celler, der ikke har været udsat for stress. 
Grunden til, at vi ældes, er ikke, at vi er udstyret 
med et bestemt gen, som langsomt slår os ihjel. 
Vi ældes, fordi vores celler med alderen bliver 
dårligere til at reparere de molekylære skader, 
fortæller lektor Suresh Rattan. 

Udfordringen er at finde ud af, hvordan man 
stresser sine celler på en ‘mild’ måde. 

– Vi ved, at for meget stress slår os ihjel. For 
eksempel viser vores forsøg, at celler trives ved 

A fgrøderne til fremtidens bio-
brændstof bliver høstet i havet 

eller dyrket i store bassiner på land. 
Det er visionen i to projekter om 
produktion af bioethanol fra grøn-
alger, som forskere fra Danmarks 
Miljøundersøgelser (DMU) og en 
række samarbejdspartnere indledte 
i foråret. 

DMU-forskerne undersøger, 
hvordan grønalger som for eksempel 
søsalat kan dyrkes rentabelt på 
land. Ideen er at dyrke algerne 
i store bassiner i tilknytning til 
kraftvarmeværker. Spildvarme og 
røggas fra værkerne sikrer dels den 
rette væksttemperatur i bassinerne 
året rundt, dels kuldioxid (CO2), 
som algerne ligesom andre planter 
har behov for. Næring til algerne 
kan komme fra næringsstoffer i 
spildevand eller fra overskudsgylle i 
landbruget.

Varmen, CO2’en og nærings-
stofferne vil give algerne så ideelle 
vækstbetingelser, at de kan fordoble 
deres biomasse hver anden dag.

Algerne oplagrer stivelse, som 
kan forgæres til alkohol på samme 
måde, som man laver øl og vin. 
Alkoholen – bioethanolen – kan så 
iblandes benzin og erstatte en del 
af bilernes benzinforbrug. Processen 
med dyrkning af alger, forgæring og 
afbrænding i benzinmotorer er CO2-
neutral. Atmosfæren spares derved 
for CO2, der ellers ville 
være kommet fra 
benzinen, som 
alge-bio-
ethanolen 
erstatter. 

De fleste kender symptomerne på stress: blodtrykket stiger, og stresshormonerne farer rundt i 
kroppen. Men faktisk har vores celler godt af lidt ’mild’ stress.

suresh rattan er en af verdens mest efter-
spurgte forskere inden for aldring af celler.

Kom  
en alge  
i tanken

Grønalger som 
søsalat (Ulva 
lactura) vokser så 
hurtigt, at de fordobler 
deres vægt på to-tre dage. 
Vækstraten og algens høje indhold 
af stivelse gør den interessant som 
råvare til biobrændstof og alterna-
tiv til anden biomasse som majs og 
korn, som er vigtige fødevarer.

Stress kan få dig til at leve længere

E = evig ungdom.

SureSh rattanS formel for "evig" ungdom

C er chance eller tilfældig heder,  
som altså ifølge suresh rattan 
betyder eksponentielt meget mere 
for vores aldring end gener og miljø. 

M er miljø, som 
bærer en lidt større 
del af ansvaret for, 
hvor hurtigt vi ældes. 

G er vores gener, som 
har omkring 25 procent 
af ansvaret for, hvor 
hurtigt vi ældes.

E = G×M×C 2

et varmechok på 41 grader, men tager skade 
af 42,5 grader. Men det, der slår én type celler 
ihjel, kan være sund stress for en anden, siger 
Suresh Rattan. 

Stoffet kinetin har en foryngende effekt på 
hudceller. Det er den største opdagelse, Suresh 

Rattans laboratorium indtil videre har lavet. 
I dag bruges stoffet i anti-rynkemidler 
verden over. Andre eksempler på ”stress-
stoffer” er resveratrol, som findes i rødvin, 
gurkemeje og Q10, samt – for hjernen – at 
løse Sudoku. 

Vikingerne grundlagde  
danskernes lykke

N år Christian Bjørnskov holder foredrag 
på internationale konferencer i udlandet, 

spørger folk altid: ”Har danskerne virkelig en 
stor tillid til hinanden, eller er det bare noget, 
alle siger?”

– Så giver jeg altid 
det eksempel, at man 
i Danmark kan købe 
en bakke jordbær ved 
vejkanten og lægge en 
tyver i cigarkassen. Så er 
det spørgsmål besvaret, 
smiler lektor Christian 
Bjørnskov fra National-
økonomisk Institut. 

Christian Bjørnskov er med i et nyt tværfag-
ligt forskningsprojekt på Nationaløkonomisk 

Institut ved Handelshøjskolen og Institut 
for Statskundskab, begge under Aarhus 
Universitet. Målet med projektet er at 
forstå, hvorfor nogle lande har meget 
tillidsfulde befolkninger og andre lande 
meget lidt tillidsfulde befolkninger. 

– I Danmark siger 66 procent, at 
man kan stole på andre mennesker, 
i Frankrig er det 22 procent og i 
Brasilien 3 procent. Derfor er vi i 
gang med at undersøge, hvad hemmelig-
heden er.

Og her kommer vikingerne ind i billedet, 
fortæller Bjørnskov. 

– Vikingerne handlede store mængder varer 
over store afstande. En viking i Ribe var ikke 
sikker på, at manden i Reykjavik ville betale for 

Lektor Pernille Kræmmergaard fra it-forsknings-
gruppen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universi-
tet diskuterer Vestas’ fremtidige it-strategi med 
topledelsen fra vindmølleproducentens 300 mand 
store og hastigt voksende it-afdeling. Kurset er 
skræddersyet til Vestas af Pernille Kræmmergaard 

og Centre for Executive Education på Handelshøj-
skolen, Aarhus Universitet. 

09:41	 sKræddersyet	Kursus 09:50	 											filosofi	til	virKsomheder

Centerleder Torben K. 
Jensen lægger sidste 
hånd på en undersøgelse 
over studiemiljøet på 
Aarhus Universitet. Mere 
end 84 % er tilfredse med 

deres uddannelse.

10:15  tilfredse

Filosof Anne Marie Pahuus og 
antropolog Anne Line Dalsgaard 
tager ud til BDO Scanrevision for 
at fortælle om resultaterne af deres 
analyse af virksomhedskulturen i 
firmaet.

forsKning

forsKning

Klima

varerne. Tillid var den eneste sikkerhed. 
Jo mere tillid man har, jo lettere er det 

at løse kollektive handelsproblemer eller 
komplekse logistikopgaver. 
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Danmarks Grundforskningsfonds Center 
for Funktionelt Integrativ neurovidenskab 
(CFIn) er et tværfagligt forskningscenter 
organiseret under Klinisk Institut ved Aar-
hus Universitet og placeret i tilknytning til 
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.
 På CFIn udføres der hjerneforskning 
– dels grundforskning, hvor man gennem 
videnskabelige eksperimenter forsøger 
at kortlægge den menneskelige hjerne, 
og hvordan den reagerer på forskellige 
påvirkninger, og dels medicinsk tilknyttet 
forskning, som forsøger at finde nye meto-
der til forbedret behandling af forskellige 
neurologiske sygdomme, som f.eks. Parkin-
sons sygdom, demens, hjerneblodpropper 
og depression.

Hvad sker der i din 
hjerne, når du lyver?
ingen ved helt, hvad der sker i hjernen, når mennesker konkurrerer, lyver eller taler sammen. 
Forskerne Uta og Chris Frith fra England vil prøve at komme svaret nærmere.

– M ennesker er ret gode til interaktion. 
Det er derfor, de har verdensherre-

dømmet, siger Chris Frith med et glimt i øjet.
De britiske forskere Uta og Chris Frith er 

i Danmark i et femårigt projekt på CFIN (se 
faktaboks). Projektet skal forsøge at give svar 
på, hvad der sker i sindet hos mennesker, der 
udveksler oplysninger og lærer af hinanden.

Nogle af emnerne, de vil studere, er for 
eksempel det simple spil ”sten, saks, papir”. 
Spillet er interessant, fordi der ingen taktik er ud 
over at forsøge at regne ud, hvad den anden vil 
vælge. Og narre den anden. Et andet eksempel 
er, om mænd tager flere risici, når de ved, at 
kønne piger kigger på dem. Og hvordan spiller 
folk musik sammen? 

Videnskabelig tilgang til sindet
Chris Frith er professor fra Welcome Department 
of Imaging Neuroscience i London. Han er i 
Danmark blevet Niels Bohr-professor ved Aarhus 
Universitet. Uta Frith er professor på Institute of 
Cognitive Neuroscience i London. Her i landet 
er hun forskningsfondsprofessor ved Aarhus 
Universitet. 

Projektet, som vil knytte dem til Danmark 
for en årrække, blev skudt officielt i gang i 
december.

Center for DNA Nanoteknologi

Center for Funktionelt Integreret Hjernevidenskab (CFIN)

Center for Geomikrobiologi 

Center for Katalyse

Center for Kulhydratgenkendelse og -signalering

Center for Massive Data Algoritmer (Madalgo)

Center for mRNP Biogenese og Metabolisme

Center for Oxygenmikroskopi og Billeddannelse (COMI)

Center for Sortehavsstudier (Pontos)

Center for Tidsrækkeøkonometri (CREATES)

Center for Uopløselige Proteinstrukturer (INSPIN)

Center for Vand og Salt 

PUMPKIN – Membrane pumps in cells and disease

– Emnet her er ofte blevet studeret af de hu-
manistiske fag og meget lidt af naturvidenskabs-
folk. Og lige her i Århus er der et samarbejde 
mellem humanistiske og naturvidenskabelige 
retninger, der er bedre end de fleste steder, siger 
Chris Frith.

Klogere på sindslidelser
De fleste problemer i verden opstår, når interak-
tionen ikke fungerer. Når vi ikke forstår hinanden.

Og en masse psykiatriske lidelser handler i 
bund og grund om mislykkede interaktioner. 
Chris Frith:

– Det gik op for os, at det at kigge på en 
enkelt hjerne var fjollet, fordi mennesker er 
perfekte til interaktion med andre hjerner. Og 
vi ved stort set intet om, hvilke hjernesystemer 
der er involveret i social interaktion. Så i vores 
studier vil vi observere mindst to personer i 
samspil.

Hvis forskere kan blive klogere på, hvad 
der sker i hjernen, når mennesker interagerer, 
kan de også bedre forstå, hvad der går galt i 
sygdomme som autisme og skizofreni. Autister 
er meget dårlige til at knytte forbindelser til 
omverdenen, og skizofrene ser forbindelser, der 
måske ikke findes.

I Århus har forskerne rådighed over både 
en MRI- og en PET-skanner, og samarbejdet 
med hospitalet gør stedet meget attraktivt 
for forskere, mener Chris og Uta Frith, der er 
begejstrede for forskermiljøet i Århus. De engelske hjerneforskere Uta og Chris Frith 

deltager i et dansk projekt.

Danmarks Grundforskningsfond støtter  
danske forskningscentre på højeste inter- 
nationale niveau – Centres of Excellence – 
over støtteperioder på fem år. I øjeblikket 
finansierer fonden 40 centre med et samlet 
årligt budget på ca. 300 mio. kr. Heraf be-
finder 13 centre sig på Aarhus Universitet.

aarhuS univerSitetS
grundforSkningScentre

Med det interaktive forskningsprojekt  
PracSIP under armen rejser DPU-forsker 
Jeppe Bundsgaard på et fire måneders 
ophold på Stanford University. Dels skal han 
diskutere sit forskningsprojekt med ameri-
kanske forskerkolleger, dels skal han gennem 

sit ophold bygge bro mellem Stanford og 
Danmarks Pædagogiske Universitetsskole.

10:55  stanford

På Institut for Økonomi læser professor Torben M. Andersen 
den første rapport fra det svenske Finanspolitiska rådet, 
som han selv er medforfatter til. Han er helt usædvanligt 
blevet udpeget til vismand for den svenske regering 
og Riksdagen. Normalt tilfalder den ære kun svenske 
statsborgere, men Torben M. Andersens erfaring som bl.a. 

tidligere formand for Velfærdskommissionen i Danmark er 
altså også blevet bemærket på den anden side af sundet.

11:05  sveriges	vismand
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11:07  glasBlæser 11:30  figenBladet 12:12  Buddy	fra	Kina

Sisse Norman fra Handelshøjskolen, 
Aarhus Universitet sender sidste  
mail af sted til sin nye, interna-
tionale buddy fra Kina, Li Yun på 
26 år. Li skal læse International 
Business på Handelshøjskolen. 

Som en del af Handelshøjskolens 
buddy-program har Sisse og Li 

mailet sammen de sidste to 
måneder. Sisse tager imod Li i 
lufthavnen, og i de kommende 
måneder vil hun vise Li rundt i 
Århus og præsentere hende for 
en række sociale aktiviteter.

  Videnskaben trækker

Der er trængsel hver tirsdag aften til Det 
Naturvidenskabelige Fakultets offentlige 
foredrag i naturvidenskab. I forårsse-
mestret 2008, hvor alle foredragene har 
kredset om naturens gåder og hemmelig-
heder, har der været 700-800 tilhørere til 
hvert af de to timer lange foredrag. Se  
www.science.au.dk/foredrag

Ud over gratis foredrag tilbyder 
fakultetet også et væld af andre aktivite-
ter, f.eks. besøgsservice med mulighed for 
at komme og lave eksperimentelle øvelser 
i laboratorierne, Natur i Teltet i Århus 
Festuge, praktik både for skolens ældste 
elever og for 3. g’er og forskellige camps 
for naturvidenskabeligt interesserede 
unge. Se mere på 
www.science.au.dk/arrangementer

tilbUD FrA AArHUs UNiVErsitEt

 Bøger, mange bøger

 Den Digitale Byport

 Find Darwin på dansk på nettet

I alle venteværelser på Århus Sy-
gehus og på alle patienthotellets 
natborde har der siden sommeren 
2007 ligget et eksemplar af bogen 
Århus i Verden.

Det Humanistiske Fakultet tog  
det usædvanlige skridt at forære 
Århus Sygehus og Skejby Sygehus 1000 eksemplarer af bogen 
for at gøre noget ekstra for forskningsformidlingen. Bogen 
er på 188 sider og indeholder 10 artikler om Århus og byens 
forhold til bl.a. AGF, Toldboden, Bazar Vest, biskop Jens, 
Djursland – og globaliseringen.

I maj i år udkom så bogen Det skjulte Århus, som man også 
vil kunne finde i venteværelserne. Her kan man for eksempel 
læse om en pub i Århus, der gemmer på et karmeliterkloster, 
om historien bag Finnebyen, og hvorfor man bør besøge 
kirkegården ved Jydske Asyl, når solen står lavt. 

Fakultetet uddeler også andet gratis læsestof, nemlig 
mini-bøger med forskerinter-
views om forskellige temaer: 
Globalisering – fortid-nutid-
fremtid og Krig. 

Mini-bøgerne kan down-
loades gratis fra www.hu-
maniora.au.dk/forskning/
formidling/mini, og både 
Århus i Verden og Det skjulte 
Århus kan købes til en særlig 
nedsat pris på 100 kr. pr. 
bind hos boghandleren eller 
via Aarhus Universitetsforlag, 
www.unipress.dk

  Forærer sygehuse et 
halv ton nye bøger

”Darwin i Danmark” har udgivet de 
klassiske danske oversættelser af 
Charles Darwins skrifter på nettet, frit 
tilgængeligt for alle. 

”Darwin i Danmark” er et tværfag-
ligt forsknings- og formidlingsprojekt 
på Aarhus Universitet. Gruppen be-

står af en række engagerede forskere 
og studerende med tilknytning til 
biologi, litteratur, psykologi, historie, 
idé- og videnskabshistorie. Projektet 
ledes af lektor Peter C. Kjærgaard, 
Institut for Filosofi og Idéhistorie. 
www.darwin.au.dk

Aarhus Universitetsforlag satser på 
såvel videnskabelig litteratur som 
videnskabsformidlende udgivelser og 
debatbøger. Fælles for alle bøger er, at 
de er forankret i en stærk faglighed.

Forlaget udgiver ca. 
70 nye bøger pr. år og har 
lidt flere end 1200 titler 
på lager, hvoraf ca. 400 er 

på engelsk. Eksporten udgør ca. en 
fjerdedel af forlagets omsætning. 

Forlaget lægger vægt på at holde 
en meget høj kvalitet i såvel tilrette-
lægning, omslagsdesign og papirvalg 
som trykkekvalitet. I 2004 modtog 
den Forening for Bog haand værks 
Xylograf F. Hendriksens Medalje.
www.unipress.dk

Tag en virtuel 3-dimensionel tur 
gennem en gammel dansk købstad på 
nettet. Det er et af tilbuddene fra Den 
Digitale Byport, der også giver adgang 
for alle til databaser og præsentationer 
af de danske byers historie. Hoved-
vægten er lagt på perioden 1600-1900. 
Den Digitale Byport arbejder bevidst 
med at tilpasse formidlingen til forskel-

lige målgrupper ved at udnytte de 
muligheder, internettet giver. 

Byporten drives af Dansk Center 
for Byhistorie, der er et samarbejde 
mellem Institut for Historie og Om-
rådestudier på Aarhus Universitet og 
Den Gamle By, Danmarks Købstad-
museum. 
www.byhistorie.dk

På FigenBladet – bladet af 
studerende for studerende på Det 
Teologiske Fakultet – er der travlt: 
Der er deadline på denne måneds 
nummer om 30 min., og en artikel 
om Kina, Tibet og de olympiske 

lege mangler endnu  
det sidste touch. 

Jens Christian Kondrup, glasblæser på Ke-
misk Institut, får besøg af en forsker fra Bio-
logi, der skal bruge en helt speciel glaskolbe, 
hvori der kan sættes nogle særlige elektroder. 
Glasblæseren diskuterer frem og tilbage med 
forskeren, indtil han ved præcis, hvad det er, 
forskeren ønsker, og så går han i gang med at 
varme glasrør op og forme kolben.

Ligestilling foran 
håndbold-skærmen

Kirstens Frandsens forskning er led i et større projekt, der får 
støtte fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikations pulje 
om oplevelsesøkonomi. Seks seniorforskere søger svar på, 
hvad moderne tv-underholdning består af, ved at undersøge:

D a de danske håndboldkvinder i 
90’erne indledte deres sejrstogt 

gennem de internationale turnerin-
ger, begyndte kvinderne i de danske 
hjem stille og roligt at mase sig ned i 
sofaen for at kigge med, når drama-
erne udfoldede sig på tv-skærmen 
– og de er blevet siddende.

Lektor og seniorforsker Kirsten 
Frandsen fra Institut for Informati-
ons- og Medievidenskab har nærstu-
deret 14 udvalgte enkeltpersoner og 
ægtepars tv-oplevelser i forbindelse 
med danske håndboldliga-transmis-
sioner, og der viser sig et helt andet 

mønster for samværet 
omkring tv’et, når der er 
håndbold på program-
met, sammenlignet med 
fodbold.

– Her er det glæden 
ved at være sammen om 
oplevelsen, der tæller. 
Kampene ses ofte alene eller af 
ægtepar, men de vendes og drejes i 
andre sociale sammenhænge og kan 
knytte flere generationer i en familie 
sammen. Der er kaffe og kage på 
bordet, og der bliver snakket om spil-
ler-, træner- og dommerpræstationer 

forSkning i tv-underholdning                             

undervejs, forklarer Kirsten 
Frandsen.

– Mange af de temaer, 
der udspiller sig, indeholder 
moralske dilemmaer, som 
dagligdagen er fyldt med: 
Hvor meget kan en enkelt 
spiller tillade sig at gå solo på 

bekostning af holdet? Er det snilde 
eller styrke, der fører til sejr? Har 
klubben købt sig til succes eller selv 
arbejdet for at udvikle sine spillere? 
siger Kirsten Frandsen.  

www.tvunderholdning.au.dk

• Vild med Dans
• Rejseprogrammer
• Livsstilsprogrammer
• Satireprogrammer
• Humoristiske tv-reklamer
•  Håndbold- og  fodbold - 

transmissioner

kvinderne udgør halvdelen af håndboldseerne.

forsKning
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12:12  Buddy	fra	Kina

mailet sammen de sidste to 
måneder. Sisse tager imod Li i 
lufthavnen, og i de kommende 
måneder vil hun vise Li rundt i 
Århus og præsentere hende for 
en række sociale aktiviteter.

Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen 
ringer hjem fra Barcelona og 
fortæller, at han netop er blevet 
valgt ind i bestyrelsen for EUA, 
European University Association. 
Han var oppe mod en stærk 

fransk modkandidat.

faKta Universitetets daglige ledelse 
varetages af rektor Lauritz B. Holm-Nielsen i 
samarbejde med prorektor for det akademiske 
område Nina Smith, prorektor for videnspred-
ning Søren E. Frandsen og universitetsdirektør 
Niels Højberg. Ledelsen, som kaldes ”rektora-

tet”, refererer til universitetets bestyrelse. 

12:20  europæisK	universitetssamarBejde

Væksthusene i Botanisk Have
består af fem huse med planter fra 
henholdsvis middelhavsklima, sub-
tropiske ørkner, tropiske bjergskove, 
tropisk monsunklima og tropisk 
regnskov. Der er netop vedtaget en 
gennemgribende restaurering af de 
smukke gamle væksthuse, hvoraf 
det største, Palmehuset, omdannes 
til et nyt botanisk formidlingscenter. 
Projektet skal stå færdigt i 2010.

Steno Museet viser, hvordan 
naturvidenskaben og medicinen i 
årtusinder har været en del af den 
kulturelle og samfundsmæssige 
udvikling. Disse fag har aldrig spillet 
så stor en rolle som i dag, og museet 
giver et indblik i den dynamiske 

 Alle kan blive klogere

 ring, skriv, kom

 Fortid, nutid, fremtid – og de varme lande

Mange astronomistuderende ved Aarhus Universitet bruger observatoriets teleskoper.

udvikling, som har givet videnskaben 
denne fremtrædende rolle, bl.a. 
hvordan det gang på gang har været 
nødvendigt at ændre eller helt 
forkaste hævdvundne forestillinger 
om verdens opbygning.

Antikmuseet rummer op imod 
4000 oldsager, en af Nordens be-
tydeligste møntsamlinger og over 
500 gipsafstøbninger. Genstande 
fra Grækenland og Italien udgør 
det geografiske tyngdepunkt, 
men samlingen rummer også fund 
fra Den nære Orient og Ægypten 
– bl.a. en mumie. Museet er en 
studiesamling, men henvender 
sig også til bl.a. gymnasieklasser, 
kunstnere og alment interesserede.

Ole rømer Observatoriet. Da 
Århus byråd i 1909 vedtog at bygge 
observatoriet, indgik det i beslut-
ningen, at ”observatoriet stilles i 
undervisningens tjeneste”. I dag – 
snart hundrede år senere – foregår 
der stadig undervisning i den nu 
fredede bygning. Ole Rømer Obser-
vatoriet er åbent for offentligheden 
fra september til april, hvor der hver 
måned er ca. 15 gratis forevisninger.

Orion Planetariet i Jels i Sønderjyl-
land formidler naturvidenskabelige 
tænkemåder, metoder og forsknings-
resultater gennem planetariedrift, 
udstillinger, foredrag og andre 
arrangementer. 

Efter- og videreuddannelserne 
ved Aarhus Universitet dækker 
masteruddannelser, diplomuddan-
nelser og universitetets heltidsud-
dannelser tilrettelagt på deltid. De 
udbydes som aften-, fjern- eller 
weekendundervisning, så uddan-
nelserne kan kombineres med et 
fuldtidsjob. Det er også muligt at 
læse enkeltfag i dagtimerne under 
tompladsordningen.

Kompetencegivende efter- og 

videreuddannelse betyder, at 
der er tale om forskningsbaseret 
uddannelse, som er godkendt 
enten af Undervisningsministeriet 
eller Ministeriet for Videnskab, 
Teknologi og Udvikling.

Hvis man tager en hel uddan-
nelse (bachelor-, diplom- eller ma-
steruddannelse), får man den grad 
og eventuelle titel, der er knyttet 
til den pågældende uddannelse.
www.au.dk/evu/generelt

I Aarhus Universitets besøgstjeneste 
tilbyder studerende guidede ture på 
campus* i Århus. Turene tilrettelæg-
ges efter de besøgendes ønsker og 
kan blandt andet indeholde:

• Rundvisning i universitetets  
 bygninger og i Universitetsparken
• Generel introduktion til univer- 
 sitetets studier, historie,  
 organisation og arkitektur
• Løst og fast om livet  
 som studerende

En typisk tur varer 1½-2 timer, men 
den kan gøres kortere eller længere, 
helt afhængigt af, hvilke ønsker de 
besøgende har. Turen kan også kom - 
bineres med et besøg på et af uni-
versitetets museer og med frokost 

eller kaffe i en af universitetets 
kantiner.

Alle interesserede grup-
per, f.eks. skoler, foreninger, 
virksomheder og klubber, kan få 
en rundvisning, der er gratis. Be-
søgstjenesten tilbyder rundvisning 
i dagtimerne på alle hverdage, og 
guiderne kan vise rundt på dansk 
eller engelsk. 

Ring til 8942 2340 eller skriv til 
info@au.dk
www.au.dk/da/adm/info/besog

*Campus er et latinsk ord, der internationalt bruges 
om et universitets område, dvs. både bygninger og de 
omliggende arealer.

F rancis Fukuyama var i november 
hovedtaleren ved MatchPoints, 

en stor konference om globaliserin-
gen ved Aarhus Universitet.

Hvis universiteterne ikke vil 
indgå i strategiske samarbejder med 
det private erhvervsliv, gør de sig 
selv irrelevante i vidensamfundet. 
Og kan de ikke finde ud af at tjene 
penge, vil de ikke kunne opretholde 
forskning og uddannelse i vigtige 
kulturbærende fag som kunsthi-
storie og klassisk litteratur. Den 
verdensberømte politiske filosof 
Francis Fukuyama fortalte om 
sit syn på universiteternes rolle i 
vidensamfundet, og om nytten af 
uddannelser.

– Det er oplagt ikke godt, hvis 
universiteterne udelukkende tænker 
i den umiddelbart økonomiske 
nytte af forskningen, mente Francis 
Fukuyama. Jeg tror heller ikke, det 
vil ske. De bedste universiteter vil 
fortsat have forskning og undervis-
ning i middelalderkunst og klassisk 
litteratur. Spørgsmålet er omfanget 
af det. Det vil være nødvendigt at 
tjene penge et andet sted for at 
kunne opretholde en stærk forsk-
ning og undervisning inden for de 
områder.

Aarhus Universitet har efter-
følgende indgået en treårig aftale 
– gældende fra 2009 – med Francis 
Fukuyama, hvor han indtræder i et 

professorat, der bliver delt mellem 
Det Humanistiske Fakultet og Det 
Samfundsvidenskabelige Fakultet. 
Ifølge aftalen vil Fukuyama opholde 
sig i Århus i en kortere periode 
hvert halvår og bidrage til konfe-
rencer, seminarer og symposier og 
deltage i undervisningen af ph.d.-
studerende. Fukuyamas første 
optræden som professor ved 
Aarhus Universitet vil være 
den 15.-16. maj 2009, hvor 
han vil tale ved et seminar 
med titlen: ”Stories of Peo-
plehood in Plural Societies” 
– et seminar om national 
identitet og indvandring i et 
historisk perspektiv.  

De bedste universiteter har jord under neglene 
Francis Fukuyama, verdensberømt politisk filosof, knyttes til Aarhus Universitet.

Francis Fukuyama er berømt som  
en af verdens førende politiske 
tænkere, med en udpræget evne til 
at sætte store politiske og filoso-
fiske ideer til debat med skarp 

analytisk klarhed – mest præg-
nant i den akademiske bestseller 
The End of History and the Last 
Man fra 1992. Siden har han 
blandt andet sat farerne ved 
bioteknologierne til debat i 
bogen Our Posthuman Future 
(2002) og taget et markant 
opgør med sin egen neokon-
servative baggrund i bogen 
After the neo Cons (2006).

franciS fukuyama    .
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faKta Ordet ”dekan” kommer af det latinske ord 
decanus, ’tilsynsførende for ti soldater’. Senere brugt 
af Benediktinerreglen om opsynsmand for 10 munke. 
I dag bruges betegnelsen dekan om lederen af et 
fakultet, dvs. et hovedområde på et universitet. Aar-
hus Universitet har 9 hovedområder: 6 fakulteter, 2 

universitetsskoler og Danmarks Miljøundersøgelser.

12:51	olympisKe	lege	i	Biologi

Vindtunnel  
tester solceller 
til Mars-missioner

Klima

Vindtunnellen på Aarhus Universitet skal 
bruges til at teste solceller og andre dele 
til kommende marsmissioner.

M ars simulerings laboratoriet ved 
Aarhus Universitet har siden sin start 

i 1999 arbejdet med studier af processer på 
overfladen af Mars. Ud over en række me-
teoritter, som er kommet fra Mars til Jorden, 
findes Mars-materiale ikke på Jorden, og 
forskerne er derfor nødt til at arbejde med 
prøver under forhold, der så præcist som 
muligt efterligner forholdene på Mars. 

Mars simulerings laboratoriet er netop 
begyndt på byggeriet af en ny stor vindtun-
nel, hvor temperatur, gassammensætning 
i atmosfæren, trykforhold, uv-stråling og 
støv- og vindforhold ligger meget tæt på, 
hvordan det er på den røde planet. Vindtun-
nellen er først og fremmest til eksperimentel 
brug for forskerne ved Aarhus Universitet, 
men der er også en anden vigtig samarbejds-
partner og bidragyder til projektet, nemlig 
den europæiske rumfartsorganisation, EsA. 

Vindtunnellen skal også bruges til at 
teste solceller og andre dele til kommende 
Mars-missioner. til EsA’s planlagte Mars-
mission, ExoMars, som starter i 2013, har 
Mars simulerings laboratoriet allerede fået 
godkendt to instrumenter, som skal bygges 
på Aarhus Universitet. 

S yv små grise blev født midt på dagen 
den 28. august under stor mediebevå-

genhed i grisestalden hos Forskningscen-
ter Foulum ved Det Jordbrugsvidenskabe-
lige Fakultet. Og hvorfor er syv pattegrise 
født i Jylland så specielle i et land, der 
årligt producerer omkring 25 millioner af 
slagsen?

Grisene var bioteknologiske vidundere, 
’først af slagsen i verden’-grise frembragt 
ved hjælp af banebrydende bioteknologi i 

et samarbejde mellem Det Jordbrugsviden-
skabelige Fakultet og Det Sundhedsviden-
skabelige Fakultet ved Aarhus Universitet 
samt Det Biovidenskabelige Fakultet ved 
Københavns Universitet. 

De syv genetisk fuldstændigt ens 
transgene, klonede grise indeholder alle et 
humant gen for Alzheimers sygdom, som 
kan hjælpe forskerne til at løse gåderne 
omkring Alzheimers. De syv små grise er 
ganske enkelt født til at hjælpe mennesker. 

Siden august er der født flere ”søsken-
de” til disse grise. Målet med projektet er 
at kunne diagnosticere Alzheimers sygdom 
tidligere, det vil sige før de kliniske 
symptomer med adfærdsændringer dukker 
op, og i sidste ende at finde og afprøve 
forskellige behandlingsformer. Nu skal 
forskerne til at opstille forsøg, der kan 
teste, om grisene viser tidlige symptomer, 
som for eksempel tab af lugtesansen eller 
hukommelsessvigt. 

Grise programmeret til glemsomhed

forsKning

Genetisk set er grise og mennesker meget ens. 

Måske kan grise være med til at løse gåderne omkring Alzheimers.

E  t nyt center ved Institut for Statskund-
skab skal skabe en dybere forståelse 

for, hvad der skaber grobund for terro-
risme. Center for Forskning i Islamisme og 
Radikaliseringsprocesser vil samle forskere 
fra discipliner som politologi, sociologi, 
antropologi og teologi.

– Vi ved ikke meget om, hvorfor 
radikaliseringsprocesser kan gå i gang og 
nogle gange føre meget langt. Derfor ved 

vi heller ikke meget om, hvad vi skal gøre, 
når vi står med radikaliserede miljøer. Her 
har forskningen noget at bidrage med, 
for komplekse samfundsproblemer har 
sjældent enkle årsager og er sjældent 
enkle at løse, siger institutleder Jens  
Blom Hansen.

Centrets leder, professor, dr.scient. 
Mehdi Mozaffari, har i mange år forsket 
i terror og islam. Hans ambition er at 

skabe en Danmarksskole, som udvikler et 
nyskabende begrebsapparat til forståelse 
af radikaliseringsprocesser og islamistisk 
ideologi. På internationalt og nationalt 
plan forskes der meget i isolerede dele af 
problematikken, for eksempel i konkrete 
terrororganisationer eller i islamistiske 
grupper, men centret vil ikke nøjes med 
at anskue terrorismen, som så at sige er 
toppen af det islamistiske isbjerg. 

Hvad skaber terrorisme?
Forskere skal undersøge, hvorfor nogle unge  
muslimer bliver islamister og måske endda terrorister.

Flere tusinde døde efter angrebet på World Trade Center i 2001.

forsKning

En flok gymnasieelever arbejder koncentreret på deres opgaver i 
laboratoriet. De er deltagere i Danmarks Biologiolympiade 2008, 
og det er fjerde gang, Aarhus Universitet er vært for finalestæv-
net. Senere vil dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet, Erik 
Meineche Smidt, kåre de fire vindere ved en ceremoni i Videnskabs-
historisk Bibliotek. Vinderne går videre til de 19. internationale 
olympiske lege i biologi i Mumbai, Indien, i juli, hvor de skal i 
kamp med ca. halvtreds lande.
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H vilke træer og planter vil dine tipoldebørn 
kunne opleve på skovturen?

– Der vil sandsynligvis stadig være ege- og 
bøgetræer, men der vil være en underskov af 
bredbladede, stedsegrønne planter, som er 
indført til havebrug, og som nu er hoppet ud i 
fri natur, hvis FN’s Klimapanels forudsigelser om 
en stigning i temperaturen på 3-4 grader holder 
stik. Mine tipoldebørn vil måske også kunne se 
palmer her og der. Til gengæld vil der næppe 
være mange rødgraner i skoven – de klarer sig 
dårligt med de milde vintre og storme, som føl-
ger med klimaforandringerne, og derfor vil man 
ikke længere plante dem til kommerciel brug.

Men det er jo det træ, vi bruger som juletræ!?!
– Ja, vi må se i øjnene, at andre og mere storm-
faste træer vil overtage rødgranens plads – for 
eksempel douglasgranen.

Hvilke dyr vil dine tipoldebørn kunne se mellem 
træer – og palmer?
– Det er ikke utænkeligt, at de vil kunne se ulve 
på strejftogt i dansk natur. Deres tilstedeværelse 
skyldes ikke klimaet, men derimod vores bestræ-
belser på at skabe bedre plads til de større dyr. 
Bæverens indførelse er et godt eksempel på et 
dyr, som allerede er vendt tilbage til dansk natur 
på grund af vores mellemkomst. Klimaforandrin-
ger vil til gengæld sikkert betyde, at der vil flyve 
grønne papegøjer rundt mellem træerne, hvor 
den to meter lange æskulapsnog måske også vil 
kunne ses klatre rundt. Skovsøen vil være beboet 
af sumpskildpadder og de op til mere end 100 
kilo tunge europæiske maller.

Hvad kan 2108-familien se, hvis den beslutter 
sig for at tage på fisketur på havet?
– Den vil givetvis kunne fiske de velsmagende 
stillehavsøsters – de har i de senere år etableret 
sig i bl.a. Vadehavet, hvor de måske er ved at 
fortrænge de hjemlige muslinger. Desuden vil 
mine tipoldebørn kunne være heldige at opleve 
springende delfiner i det varme havvand.

Tror du alligevel, de vil tænke med vemod på histo-
rierne om, hvad tipoldefar oplevede i naturen?
– Vi har det jo med at have en kort hukommelse, 
hvad den slags angår, men hvis mine tipoldebørn 
arver min interesse for naturen, vil de utvivlsomt 
kunne se, at de hastige klimaforandringer skaber 
stress i naturen. Der vil være udbredt mistrivsel i 
bl.a. træbevoksninger – vores beregninger viser, at 
70-80 procent af de hjemmehørende planter vil få 
det sværere, så klimaforandringerne kan bestemt 
ikke kun ses som et eksotisk krydderi i naturen. 

klimaforandringer og vores måde at  
forvalte naturen på får betydning for  
naturoplevelserne for lektor Jens-Christian 
svennings efterkommere. Han arbejder til 
daglig på biologisk institut med frem- 
skrivning af, hvilke plante- og dyrearter vi 
kan forvente at have i Danmark i fremtiden.

Kontorelev Mette Jessen 
har travlt med at taste 
fakturaer, men får lige 
lyst til at lave vejrmøller 
hen ad den lange gang på 
Teknisk Forvaltning. Hun 

får store klapsalver!

13:07	vejrmøller

Overlæge Anni Eskild-Jensen ser ud 
over det allerede fyldte Auditorium 
424 på Anatomisk Institut. Der er fem 
minutter til, at hun skal forsvare sin 
doktordisputats med titlen "Partial 
obstruction of the neonatal pig kidney. 

Functional, structural and pathophy-
siological aspects".

13:55  doKtordisputats

I Bangkok får de to cand.merc.-studerende John 
Agerholm og Martin Klint Hansen fra Handelshøjsko-
len, Aarhus Universitet overrakt 1.-præmien for deres 
sejr i Bangkok Business Challenge af den thailandske 
vicekonge. Sammen med forskere fra Hvidovre  
Hospital har de udviklet en forretningsplan for en ny 

og revolutionerende tuberkulosetest, der både er store 
menneskelige og økonomiske perspektiver i. 

14:00  studerende	med	forretningsplan

Klima

Lektor Jens-Christian Svenning har følgende gode råd til 
bevaring af mest mulig dansk natur:
•  Begræns klimaforandringerne. Hvis vi kan gøre en fælles ind-

sats, der mindsker den globale opvarmning, så temperaturen 
kun stiger to grader i stedet for fire grader, vil det have stor 
positiv effekt på overlevelseschancerne for truede arter.

•  Giv plads til mere natur. Jo bedre plads der skabes for den eksisterende 
fauna og flora, desto større chance har den for at klare sig.

•  Flyt truede arter. I yderste konsekvens kan det blive nødvendigt at flytte 
truede arter fra deres naturlige – men udsatte – opholdssteder til sikrede 
steder, hvor de kan overleve.

Sådan Sikrer vi bedSt den danSke natur

Vil der gå giraffer – og ulve – rundt i Universitetsparken i Århus om 100 år? Hvis den forudsagte stigning i temperaturen holder stik, bliver det 
måske tilfældet.

Skovtur anno 2108
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E  t af de klassiske syn på borgeren er teorien 
om det rationelle menneske, hvis politiske 

holdninger udelukkende tager udgangspunkt 
i egne behov. Men vores holdninger er i 
virkeligheden meget styret af vores følelser, 
og det skal vi være glade for, siger adjunkt 
Michael Bang Petersen. Når følelser og ikke 

kun fornuft styrer vores politiske holdninger, 
sætter det os nemlig i stand til at træffe 
bedre politiske beslutninger og ikke kun tage 
udgangspunkt i egne snævre behov

Michael Bang Petersen er forsker ved 
Institut for Statskundskab, men han ind-
drager også teorier fra evolutionspsykologien 
og arbejder med hjernescanninger, hvor man 
måler den elektriske aktivitet i hjernen, mens 
forsøgspersoner bliver udsat for politiske 
budskaber. 

Ifølge Michael Bang Petersen indeholder 
vores følelser et overvågningssystem, der er 
med til at skabe hensigtsmæssig adfærd. 

– Ængstelse får os f.eks. til at lede efter 
brugbare informationer, når vi skal forholde 
os til nye problemer, så vores følelser kan gøre 
os mere engagerede og opmærksomme på 
politik, siger Michael Bang Petersen. 

Det politiske følelsesmenneske

K ulstof 14-datering er blevet brugt til at 
aldersbestemme Grauballemanden og 

en lang række andre op til 60.000 år gamle 
biologiske, arkæologiske fund. Nu kan me-
toden også med forholdsvis stor nøjagtighed 
afgøre, hvornår et menneske er født, ved at 
kulstof 14-datere nogle specielle proteiner i 
øjets linsekerne. Fra undfangelsen til vi er ca. 
1-2 år gamle, opbygger celler i linsen disse 
proteiner, men derefter forbliver de stort set 
uforandrede resten af vores liv. 

Retsmedicinerne kan med fordel bruge 
metoden, når de skal identificere en afdød, 
men opdagelsen åbner også op for flere 

andre sundhedsvidenskabelige anvendelses-
muligheder. Kulstof 14-datering af proteiner 
og andre molekyler i menneskekroppen kan 
blive en metode til at udforske, hvornår 
bestemt væv bliver dannet og gendan-
net, f.eks. kræftvæv og kræftceller. Deres 
indhold af kulstof 14 kan måske fortælle, 
hvornår de opstod, og det kan hjælpe 
sundhedsvidenskaben med bedre at forstå 
kræftsygdomme.

Opdagelsen er blevet gjort af et hold 
retsmedicinere, øjenpatologer og fysikere i et 
samarbejde mellem Københavns og Aarhus 
Universitet. 

Kulstof 14-datering af afdødes øjne 
afslører deres fødselstidspunkt

faKta Doktorgraden – dr.phil., 
dr.med. etc. – er den højeste 
videnskabelige grad.
Ph.d.-graden ligger mellem 
kandidat- og doktorgrad. ”Ph.d.” 
er en forkortelse for det latinske 

philosophiae doctor.

Ph.d.-studerende Susanne Bengtsson 
træder op på talerstolen i auditoriet 
på Psykologisk Institut. Efter tre års 
intense studier skal hun nu for-
svare sin ph.d.-afhandling ”Kriminelt 
recidiv blandt mentalundersøgte 

sædelighedskriminelle”.

14:15  ph.d.-forsvar14:05  papirmølle

Lektor Jens Vellev taler til 300 
tilhørere på Bymuseet om planen 
om at genopføre Hans Hansen 
Skonnings forsvundne papirmølle i 
Marselisborgskovene, som var den 
århusianske industris vugge.

forsKning

forsKning

M an ved ikke ret meget om nyrens 
funktion i kroppen, men på grund-

forskningscentret Vand og Salt Centret 
kommer de nærmere et svar. Her arbejder 
forskerne med at klarlægge, hvordan nyrerne 
regulerer kroppens vand- og saltbalance. 
Dette er af stor betydning i forbindelse med 
sygdomme som forhøjet blodtryk, nyre-, 
lever- og hjertesygdomme. 

Et meget vigtigt formål er derfor også, at 
centrets grundforskning på længere sigt skal 
resultere i bedre patientbehandling og danne 
grundlag for udvikling af nye lægemidler.

Kroppen består af mere end 60 % vand, 
og transport af vand og salte igennem 
cellemembraner og celler er en af de vigtigste 
processer. Kroppens vand- og saltbalance 
reguleres uhyre præcist i nyrerne, hvor 
molekylære vandkanaler og proteiner, der 
er ansvarlige for transport af salte over 
cellemembranen, spiller en central rolle. Det 
er disse transportprocesser, centrets arbejde 
er fokuseret på.

– Indtil for omkring 10 år siden vidste vi 
ikke meget om, hvordan cellen udfører sit 
molekylære ”blikkenslagerarbejde”. Men 
siden da har man opdaget de vandkanaler, 
der er ansvarlige for vandtransporten, og 
det betyder, at vi er kommet et skridt nær-
mere til at forstå, hvordan nyrerne regulerer 
kroppens vandbalance, forklarer centerleder 
og professor Søren Nielsen. 

Vand  
og Salt 
Centret

forsKning

Forskning i vand og 
salt skal udvikle nye 
lægemidler.

I gennemsnit er 
foråret rykket 15 dage 

frem. Til sammenligning kan det nævnes, at 
forskerne vurderer, at foråret gennemsnit-
ligt er rykket 2,8 dage frem på den nordlige 
halvkugle. 

– Lige præcis derfor er vores forskning 
vigtig. Selvom der ikke bor mennesker i 
Nordøstgrønland, kan disse ændringer 
advare os på samme måde som en 
kanariefugl i en kulmine, siger Toke Høye. 
Han har tilbragt to somre på feltstationen 
Zackenberg. 

– I et telt, med Siriuspatruljen som 
eneste nabo i en afstand af 20 kilometer. 
Andre bebyggelser er mere end 500 
kilometer væk. Man arbejder i verdens 
største nationalpark, fortæller Toke Høye 
begejstret. 

For ham er det specielt spændende at 
være med i et fælles projekt. 

– Min indsats er baseret på mange 
andres bidrag, som for eksempel folk, der 
samler insekter, tæller blomster eller følger 
fuglene med deres kikkerter.

Toke Høye er stolt over at være en del af 
arbejdet ved feltstation Zackenberg. 

– Stedet er en international sværvægter 
i biologisk forskning, siger han.

Efter afslutningen af sin ph.d. blev Toke 
Høye ansat som forsker i DMU. 

Fra side 1

Klima

tidspunktet for snesmeltning varierer 
enormt fra år til år i Zackenberg.
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På vej hjem fra møde i Ministeriet for 
Videnskab, Teknologi og Udvikling 
ringer prorektor Nina Smith til profes-
sor Flemming Besenbacher, da han er 
ved at færdiggøre ansøgning til UNIK, 
Universitetsforskningens Investerings-

Kapital, med titlen ”iNANO-MEDICINE 
– from Molecules to Health”.

16:37  nanoteKnologi

faKta Aarhus Universi-
tet er repræsenteret i den internationale 
superliga inden for nanoteknologi 
med iNANO, universitetets center for 
nanoteknologi. En af Danmarks mest 

indflydelsesrige forskere, professor 
Flemming Besenbacher, leder centret, 

som har tilknyttet 60 seniorforskere, 40 

juniorforskere og 113 ph.d.-studerende.
I tilknytning til iNANO ligger Center for 
DNA Nanoteknologi, et af Danmarks 
Grundforskningsfonds ”Centres of Excel-
lence”. Dette center skal samle nanoma-
terialer og udforske nye nanoteknologiske 
metoder inden for behandling og diagno-
sticering af sygdomme relaterede til dna.

E n undersøgelse fra Handelshøjskolen,  
Aarhus Universitet viser, at kvinder forbin-

der ledelsesrollen med mandlige karaktertræk, 
mens mændene derimod ser rollen som mere 
kønsneutral. Ifølge Helle Neergaard, der er en 
af forskerne bag undersøgelsen, kan det være 
en af årsagerne til, at der er færre kvinder på 
direktionsgangene.

 – Mange kvinder tror, at de skal lave om på 
sig selv og tillægge sig en mandlig ledelsesstil 
for at blive en god leder, og det ønsker de 
simpelthen ikke, forklarer Helle Neergaard, der 
forudser, at det kan blive svært at få kvinderne 
til at ændre den opfattelse:

 – Kvinderne skal forstå, at det er i orden 
ikke at ændre på sig selv, og at de er efter-
tragtede, som de er. For selvom det kan være 
hårdt, er det vigtigt, at de bringer de kvindelige 
værdier og normer med sig ind på ledelsesgan-
gen. Når andre kvinder ser, at det er i orden at 
være autentisk, vil der automatisk komme flere 
kvindelige ansøgere til ledelsesstillinger. 

Det vil i øvrigt være en fordel for erhvervsli-
vet, hvis der kommer flere kvinder i chefstolene. 
En undersøgelse foretaget af blandt andet 
Nina Smith, prorektor og professor ved Aarhus 
Universitet, viser nemlig, at kvindelige ledere 
giver et bedre resultat på bundlinjen. 

Kvinder 
vil ikke 
være 
mandlige 
chefer

Når der ikke er ret mange 
kvinder på ledelsesgangene, 
skyldes det ikke, at kvinderne 
bliver holdt udenfor af mæn-
dene. Det er nærmere, fordi 
de tror, de skal opføre sig 
som mandlige chefer, og det 
ønsker de ikke. 

forsKning

DMU – det perfekte 
sted at afslutte sin 
miljøuddannelse 

Danmarks Miljøundersøgelser er 
en del af Aarhus Universitet. DMU 
overvåger bl.a. naturen og miljøet 
i Danmark og Grønland og anven-
der denne viden som baggrund for 
forskningsbaseret rådgivning af 
danske og grønlandske myndighe-
der (www.dmu.dk).

Mellem 1995 og 2005 har der 
været cirka 100 forskere fra hele 
verden ved feltstation Zackenberg 
(www.zackenberg.dk). 

Ved DMU kan man afslutte sin 
miljøuddannelse med et erhvervs-
relevant speciale eller ph.d.-af-
handling i et internationalt miljø. 
DMU’s forskere bidrager med 
undervisning på en række kurser 
på Aarhus Universitet. 
www.uddannelse.dmu.dk

Link til bogen: www.sciencedirect.
com/science/bookseries/0065250

V ed årets Grundfos Challenge for 
danske ingeniør- og naturviden-

skabsstuderende gjorde Århus rent bord. 
Hovedprisen på 75.000 kroner blev vundet 
af studerende fra Ingeniørhøjskolen i 
Århus, mens innovationsprisen på 15.000 
kroner gik til studerende fra iNANO ved 
Aarhus Universitet. 

Konkurrencen havde deltagelse af stude- 
rende fra alle landets ingeniør- og natur-
videnskabelige uddannelser. Temaet for 
konkurrencen var bæredygtig udvikling i de 
hurtigt voksende lande Brasilien, Rusland, 
Indien og Kina, hvor energiforbruget er 
støt stigende. 

Tre nanoscience-studerende fra Inter-
disciplinært Nanoscience Center, iNANO, 
ved Aarhus Universitet vandt innovati-

onsprisen på 15.000 kroner for projektet 
”Lab on a tap”. De studerende foreslog 
i vinderprojektet at lave en sensor, der 
kan monteres på alle vandhaner og lyser 
grønt, når vandet er rent, og rødt, når det 
er forurenet. 

Tre ingeniørstuderende fra maskinin-
geniørstudiet på Ingeniørhøjskolen vandt 
75.000 kroner for et projekt, der går ud på 
at ombygge en varmepumpe, så den kan 
udnytte Kinas eksisterende centralvarmenet 
til aircondition. Hvis ideen føres ud i livet, 
vil der skulle bruges 9.000 tons kul mindre 
om året til at opvarme en gennemsnitlig 
beboelsesejendom i Kina, hvilket vil 
reducere CO2-forbruget markant. 

www.science.au.dk/13114

Studerende fra inAnO og Ingeniørhøjskolen  

I ÅrHUS ryDDEr BOrDET

studier

toke Høyes ph.d.-
afhandling gik verden 
rundt i medierne.

Arktisk perlemorfugl er aktiv i 
nogle få uger i månedsskiftet 
juli/august.

polarpil er en vigtig fødekilde 
for moskusokser i Zackenberg.

stærkt Århus-felt ved Grundfos-konkurrence. 

sofie kastbjerg, Jakob Arendt rasmussen 
og søren porsgaard fra interdisciplinært 
Nanoscience Center, iNANO, Aarhus 
Universitet.

Zackenberg
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talentudvik-
ling	og	mang-
foldighed

Aarhus Universitet har 
lagt strategien for de 
næste fem år.

E  r det dommedag, der nærmer sig, når ha-
vene stiger og flodbølger rammer i flæng? 

En biskop udtalte for nylig, at klimaforandrin-
ger kan opfattes som et tegn på, at vi er i de 
sidste tider, hvor Jesus skal komme igen og 
”dømme levende og døde”, som det lyder i 
den kristne trosbekendelse. Men kan man på 
den måde bruge Bibelens tekster som varsler?

Professor i systematisk teologi ved Aarhus 
Universitet Svend Andersen mener nej.

– Ud fra en videnskabelig teologisk forstå-
else kan man ikke tolke udsagnene i Bibelen 
på en så naiv og bogstavelig måde. Man kan 
ikke uden videre bevæge sig fra en talemåde, 
der er blevet til for 2000 år siden, til nutidens 
globale problemer uden mellemregninger. 
En videnskabelig teologisk forståelse af de 
bibelske tekster vil gå rent historisk til værks 
og undersøge, hvilke forestillinger i datiden 

der ligger bag Bibelens talemåder, siger 
Svend Andersen. 

Han mener, at Bibelens tale om domme-
dag desuden skal tolkes ud fra en eksistentiel 
betydning. 

– Dommen er et billede på, at hver eneste 
af os skal stå til regnskab for, hvad vi gør med 
vores liv. Et billede på, at menneskelivet er en-
deligt. Når det er slut, gøres det op, om vi tog 
imod det, der blev givet. Dommens dag er ikke 
en dato i en fremtidig kalender, og verdens 
ende er ikke et resultat af naturkatastrofer eller 
klimaforandringer, siger Svend Andersen.

At sige det usigelige
Hvis man læser Bibelen bogstaveligt, kan 
man finde tegn på, at dommedag er nært 
forestående. Men ord som ”dommens dag” 
og ”verdens ende” er et forsøg på at sige 

det usigelige, siger Svend Andersen.
– Det fortæller, at verden og vi med den 

bliver betragtet og bedømt fra evighedens 
synsvinkel. Det betragter kristendommen som 
alvorligt, men også glædeligt, siger professoren.  

Ifølge kristendommen bliver vi selv og vore 
tanker, ord og handlinger set af Gud, og vi har 
ingen mulighed for at holde noget skjult. 

– Men Gud er jo ikke nogen forarget 
bedsteborger. Den Gud, Jesus forkynder, er 
den kærlige far, der netop ikke fordømmer, 
men tilgiver.

Men hvorfor så overhovedet ordet dom?
– Vi fik selve livet med alle dets mulighe-

der, og selv om vi forspildte mange af dem, 
får vi tilgivelse. Tog vi imod i taknemlighed? 
Eller forspildte vi mulighederne i selvoptaget-
hed og forurettethed? De spørgsmål handler 
dommen om.  

Hvis bibelen læses bogstaveligt, kan man i teksten finde tegn på, at dommedag er 
nær. Men dommedag er ikke en konkret dag, der skal komme, men en påmindelse 
om, at livet er alvorligt, mener professor i systematisk teologi ved Det teologiske 
Fakultet svend Andersen.

GUD 
 er ingen bedsteborger

A arhus Universitet har sat sine mål for 
de kommende fem år. 

– Særligt på to områder markerer Aarhus 
Universitet sig i forhold til andre universi-
teter. For det første dækker universitetet 
hele forskningsspektret, idet universitetets 
aktiviteter rækker ud mod alle samfundets 
sektorer. For det andet satser Aarhus 
Universitet stærkt på at opfylde meget 
ambitiøse mål for talentudviklingen på 
universitetet. Disse to områder er centrale 
forudsætninger for at opfylde universite-
tets vision: at tilhøre verdenseliten – og 
jeg er meget optimistisk, når jeg ser den 
strategi, vi nu har lagt for at nå målene, 
siger bestyrelsesformand Jens Bigum.

Mission, vision og værdier
Aarhus Universitets mission er gennem 
forskning samt forskningsbaseret uddan-
nelse, formidling og rådgivning at udvikle 
viden, velfærd og kultur.

Aarhus Universitets vision er at til-
høre eliten af universiteter og bidrage til 
udvikling af national og global velfærd. 

Aarhus Universitets værdigrundlag 
er baseret på de etiske idealer om frihed 
og uafhængighed, som er beskrevet i de 
europæiske universiteters Magna Charta.

Universitetets kerneaktiviteter er
•  Fremragende forskning
•  Fokuseret talentudvikling
•  Inspirerende rådgivning og videnud-

veksling
•  Uddannelser og formidling i verdens-

klasse

råd til myndighederne baseret på 
den nyeste viden
Aarhus Universitet leverer forskningsba-
seret rådgivning til danske og interna-
tionale myndigheder om miljø og natur, 
jordbrug, undervisning og retsmedicin. 
Hvad enten det drejer sig om kvælstof i 
naturen, liggesår hos søer, undervisning af 
indvandrerbørn eller ofre for forbrydelser, 
rådgiver universitetet på basis af den 
nyeste viden. Rådgivningsfunktionen er 
blevet kraftigt styrket på det nye Aarhus 
Universitet. 

Læs mere om Aarhus Universitets strategi 
på www.au.dk/da/strategi

rapperen per V viste sit 
unikke sprogtalent.

Kongeligt besøg, kemishow og rap
T orsdag den 24. april holdt Aarhus 

Universitet den officielle, landsdækkende 
optakt til Forskningens Døgn i samarbejde 
med Ministeriet for Videnskab, Teknologi 
og Udvikling. H.K.H. Kronprinsesse Mary, 
protektor for Forskningens Døgn, overrakte 
Forskningskommunikationsprisen til professor 
Ove K. Pedersen fra Copenhagen Business 
School. 

Derudover bød dagens program på en 
videnskabscafé med deltagelse af forskere og 
indbudte gymnasieelever fra lokalområdet, 
Kemishow Aarhus lavede et spektakulært 
sceneshow, og den dobbelte Danmarksmester 
i freestyle-rap, Per V, gav en utraditionel 
velkomst og opsummering af dagen.  

kronprinsesse Mary overrakte årets pris for forskningskom-
munikation. Her sammen med rektor lauritz b. Holm-Nielsen.

Telefonen ringer på ny hos De Jura-
studerendes Retshjælp. Jurastu-
derende sidder mandag-torsdag 
klar med gratis juridisk råd-
givning til mennesker, som 
vil vide mere om lejeloven, 

familieret, socialret osv.
djsr@djsr.dk

18:33	juridisK	rådgivning

Forskningschef Jesper Madsen fra Danmarks Miljø-
undersøgelser går på podiet til et offentligt møde 

med 150 deltagere (almindeligt naturinteresserede, 
jægere og landmænd) i Kloster, Vestjylland, om for-
valtning af gæs. Han fortæller, at bestandene af gæs 
i Danmark er i voldsom vækst, til glæde for natur- 
iagttagere og jægere, men til gene for landbruget, 

hvor gæssene gør skade på afgrøderne. 

19:01  gæs,	landmænd	og	jægere19:00  latin

Klima
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En læsegruppe af studeren-
de på Religionsvidenskab 
læser latinske øvelsesstyk-
ker og diskuterer især ”ge-
rundiv”, og hvordan denne 
passiviske verbalform 

skelnes fra ”gerundium”, 
der ligner den.
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O ver 15.000 studerende var samlet i Uni-
versitetsparken i Århus til afviklingen af 

kapsejlads 2008, og efter næsten 4 timer med 
12 spektakulære introer fra de deltagende 
hold, 3 indledende heats med fuld knald på 
alle banerne og 1 enkelt meget kontroversiel 
dommerkendelse i den tætte finale, endte 
kapsejladsholdet fra Umbilicus igen i år med at 
løfte trofæet som de endelige vindere. 

15.000
 til kapsejlads

Dekorerede lastbiler, kæmpe stofflyvemaskiner 
og flere militærslag på tværs af søbredderne. som 
sædvanlig var festforeningernes introer både opfind-
somme og spektakulære. Her er det medicinernes 
indiana Jones-tema med medfølgende ildpustere. 

Det er det her, det hele handler om. Holdene fra Medicin, idræt og Humaniora 
kæmper om hver eneste centimeter på vej over søen for at bunde den første øl. 

Kristina Pagh Sølvsten Kristensen, formand for 
UNF (Ungdommens Naturvidenskabelige For-
ening) i Århus, tager imod 150 forventningsfulde 
8.-10.-klasses elever i Auditorium F på Institut 
for Matematiske Fag. Skoleeleverne er mødt 
op til aftenens ScienceNights-foredrag, hvor to 

studerende fortæller om immunologi.

19:02  science	nights

Pigerne og drengene i fodboldklubben FC Jura strækker 
ud efter aftenens træning. FC Jura blev stiftet i 
1998 og træner to gange om ugen. Enhver, 
der er jurastuderende ved Aarhus Uni-
versitet, kan optages som medlem. 
www.fcjura.dk

19:05  juridisK	fodBold

Studieinformation
Fredrik Nielsens Vej 5
Bygning 1445
8000 Århus C
Tlf. 8942 1025
informationscentret@au.dk
www.studieguide.au.dk

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Århus C
Tlf. 8942 1111
au@au.dk
www.au.dk

Informationskontoret
Fredrik Nielsens Vej 5
Bygning 1448
8000 Århus C
Tlf. 8942 2340
info@au.dk

klimasekretariatet skal 
bl.a. koordinere Aarhus 
Universitets omfattende 
satsning på klimarelateret 
forskning og undervisning.

sekretariatet består 
af (fra venstre) Marianne 
Vonsild, Ellen Margrethe 
basse, Jakob bek-thom-
sen og lise Andreasen.

A arhus Universitet har store ambitioner 
på klimaområdet. Det kommer bl.a. til 

udtryk i to internationale konferencer. 
– Vi vil sikre en høj faglig standard og 

international opmærksomhed, siger profes-
sor i miljøret Ellen Margrethe Basse, der 
leder det nye klimasekretariat på Aarhus 
Universitet. 

Den 13.-14. november 2008 fejres 
det, at Århus-konventionen blev vedtaget 
for 10 år siden. Konventionen er af den 
tidligere FN-generalsekretær Kofi Annan 
blevet beskrevet som det mest ambitiøse 

foretagende omkring miljø og demokrati i 
FN-regi. 

 Den 5.-7. marts 2009 er Aarhus Universi-
tet igen vært for en stort anlagt international 
konference. Hvad sker der, efter at Kyoto-
protokollen udløber i 2012, og hvordan kan 
forskere, erhvervsliv, politikere og den brede 
offentlighed bidrage til innovative løsninger? 
Konferencen afvikles centralt i Århus midtby, 
hvor der også vil være udstillinger mv. for 
offentligheden. Parallelt med konferencen 
afvikler studenterorganisationerne bl.a. 
foredrag og en klimabørs, hvor de stude-

rende får mulighed for at møde innovative 
virksomheder med fokus på klimaforandrin-
ger og bæredygtighed. 

Klimakonferencerne er blot nogle af de 
mange opgaver, som det fire mand store 
sekretariat arbejder med i 2008-2009. En 
anden central opgave er opbygningen og 
udviklingen af fælles klimasommerskoler. 
Målsætningen er at etablere Denmark’s 
University Cooperation on Climate (DUCC) 
i et samarbejde med Klimakonsortiet og en 
række danske universiteter. 
klima.au.dk

Klima i fokus på Aarhus Universitet

Klima

Et klimasekretariat skal koordinere initiativer frem til februar 2010.

N år politikere ikke ved, hvad de skal stille op 
med et problem, pålægger de skolen at løse 

det. Det er en af forklaringerne på, at Education 
for Sustainable Development, ESD, er kommet på 
den internationale dagsorden, blandt andet i FN.

Slår ESD for alvor igennem, er det et politisk 
dannelsesprojekt med konsekvenser både for 
verdens skolesystemer og for fordelingen af den 
politiske magt. Det mener Bjarne Bruun Jensen og 
Karsten Schnack, begge professorer ved Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole. 

De er dybt involveret i forskningsspørgsmål 
om miljøundervisning og skolens og pædagogik-
kens rolle i en bæredygtig udvikling.

– Det vil være revolutionerende, hvis det 
lykkes at omjustere befolkningens måde at tænke 
på, så den går mere i retning af bæredygtig 
udvikling, frem for at vi alle skal tænke som 
forbrugere, siger Karsten Schnack. 

De to forskere mener, at et ensidigt fokus på 
adfærdsændringer har spillet fallit og afløses af 
et vidtrækkende perspektiv på miljø og klima 
som samfundsproblemer, der kræver tænkning 
og handling.

Hvis eleverne skal lære at tænke og handle 
aktivt, skal de lære:
– handling, fordi de ikke kun skal diskutere 
problemerne, men også forsøge at gøre noget 
ved dem
– deltagelse, fordi en kvalificeret dialog mellem 
lærer og elever fører til motivation og kompeten-
ceudvikling
– samarbejde, fordi problemstillingerne overskri-
der skolens grænser. 

Bæredygtig udvik-
ling læres i skolen

Klima
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Hvis du overvejer en akademisk uddannelse, har du sikkert en masse spørgsmål. Det kan 

være, du føler dig usikker på, hvilken uddannelse der er den rette for dig. Det kan også være, 

du bare er i tvivl om, hvordan du udfylder ansøgningsskemaet. På Aarhus Universitet er alle 

studievejledere uddannede i at hjælpe dig med at få a� laring på dine spørgsmål. Klik ind på 

www.nemvejledning.dk, hvor du kan møde os, ringe til os, sende os en e-mail eller chatte med 

os. Vi har nemlig på alle måder gjort det nemmere for dig at tale med en studievejleder.

Venlig hilsen studievejlederne

A A R H U S  U N I V E R S I T E T

På www.nemvejledning.dk kan du få en snak med en studievejleder.
Du kan også få gode råd og høre historier om studerende og deres studievalg.

DET � N VÆRE SVÆRT
AT VÆLGE UDDANNELSE

os. Vi har nemlig på alle måder gjort det nemmere for dig at tale med en studievejleder.

På Folkeuniversitet i Århus er 184 tilhørere samlet på hold nr. 8130 til 
en forelæsning om ”Hvad enhver dansker bør vide” i Nobelparkens 
auditorium. Lektor Ebbe Juul-Heider fortæller de mange interes-
serede om, hvad han mener enhver bør vide om Europas historie. 
I løbet af otte aftener giver otte forskellige eksperter i emner lige 
fra arkitektur til naturvidenskab deres bud på, hvad der skal til for 

at være alment dannet, og hvad den grundlæggende viden er, der 
ruster os til at forstå og tage del i den verden, der omgiver os.

20:00  hvad	enhver	dansKer	Bør	vide

I Baltimore lukker forsker 
Annette Erlangsen sin 
computer ned efter en lang 
arbejdsdag. Hun er ansat på 
Aarhus Universitet ved Center 
for Registerforskning, men 

udfører sin forskning fra Johns 
Hopkins School of Public Health.

22:30  forsKning	i	usa 23:45  mere	Kaffe

”Skal der endnu en caffè latte 
til?” tænker medicinstuderende 

Danja Kristensen. Danja læser 
op til sin pædiatrieksamen 

og har som mange andre 
studerende på 12. se-
mester fast studieplads 

i Medicinerhuset. 


