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»Det ku’ ha’ wær’t møj wærre«  

Du har måske set dem. Plakaterne med vestjyske vendinger som »No ska’ 
do lii pas lidt o do!« eller aarhusiansk jargon såsom »Prå-li-å-hør-hær-
ig’å!« De florerer på Facebook og kan købes i mange boligbutikker. Og så 
er de udtænkt og designet af to astrofysikstuderende i et lille hummer af et 
specialekontor på AU. 

Univalg: Hvem blev det så?  

Mød de fem nyvalgte studerende og ansatte, som fra 1. februar sætter sig på 
de interne medlemsposter i AU’s bestyrelse. 

Sulten efter mere end en karakter 

AU-studerende Jens Kjeldgaard-Christiansen har fået publiceret en 
videnskabelig artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift. Artiklen er 
baseret på hans bacheloropgave. Ret uhørt, lyder det fra vejleder på opgaven, 
adjunkt Mathias Clasen. 

Brændende kærlighed og velsmagende lår 

Hvis du er mere til frikadeller end quinoasalat, er Matematisk Kantine 
nok noget for dig. Omnibus’ anmeldere var i hvert fald begejstrede for både 
kantinens mormor-mad og ikke mindst stemningen, som var blot en blomst 
eller to på bordene fra at score topkarakter. 

s. 5 s. 6-7

s. 20

s. 16-17
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Universitetsledelsen har besluttet, at Omnibus skal di-
gitaliseres i 2016. Derfor sidder du nu med det næst-
sidste nummer af Omnibus i hånden. Den sidste  

papiravis udkommer 1. februar.
Omnibus fortsætter som AU’s uafhængige medie og vil også 

fremover levere dybdegående journalistik, aktuelle nyheder og 
reportager, som har relevans for studerende og ansatte på AU.

Frem for at udkomme på tryk seks gange om året vil 
Omnibus løbende bringe nyheder på omnibus.au.dk – og på 

Facebook og Twitter.  
Det har hele tiden været en del af Omnibus' opdrag, at 

avisen på et tidspunkt skulle overgå til udelukkende at være 
et digitalt medie. Tidspunktet for digitaliseringen er efterføl-
gende fastsat af universitetsledelsen. 

Redaktionen forbereder i samarbejde med redaktions-
komitéen den forestående digitalisering og arbejder i den 
forbindelse på at sikre størst mulig bevågenhed omkring  
omnibus.au.dk blandt målgruppen. Redaktionen tager meget 
gerne imod forslag og idéer fra både studerende og medarbej-
dere i forbindelse med digitaliseringen. Ring 8715 3058 eller 
skriv til omnibus@au.dk  

Fra 1. februar udkommer 
Omnibus kun på nettet   

af Lotte Bilberg og Marie Groth Andersen

fakta

Om Omnibus
Omnibus er AU’s officielle avis med studerende og medar-
bejdere som målgruppe og er udkommet som trykt medie 
seks gange om året siden 2013. Redaktionen har journalistisk 
frihed, og dens arbejde følges af en redaktionskomité, som 
består af medarbejdere og studerende ved AU. 

Redaktionskomiteen for Omnibus har som led i en evalu-
ering af mediet bedt forskellige interessenter – blandt andre 
universitetsledelsen, Studenterrådet og de akademiske råd 
– om at vurdere, hvorvidt Omnibus har indfriet ønskerne til et 
journalistisk uafhængigt medie på AU. 
Omnibus linker til kommissoriet for avisen på 
omnibus.au.dk

Filminstruktøren Mikkel  
Munch-Fals har som den 
første instruereret en 12-mi-

nutters film med professor Gert 
Tinggaard Svendsen fra Institut for 
Statskundskab, som står bag titlen 
»Tillid« i den populære serie Tænke-
pauser.

»Jeg er vildt begejstret for det, jeg 
har fået lov at se indtil nu, og det er 
også tilfældet for Gert Tinggaard 
Svendsen,« fortæller forlagsdirektør 
Carsten Fenger-Grøndahl fra Aarhus 
Universitetsforlag.

Næste levende billede
Seniorforsker Hans Joachim Offen-
berg fra Institut for Bioscience bliver 
næste forsker, som skal formidle sin 
viden om myrer på film. Instruktør 
bliver Poul Nesgaard.

Carsten Fenger-Grøndahl fortæl-
ler, at de endelige datoer for, hvornår 
filmene vises, endnu ikke er fastlagt, 
men hans bud er, at de vil kunne ses 
på DR i første halvdel af det nye år.

250.000 solgte eksemplarer
Serien, hvor en forsker let som en plet 
formidler tung viden baseret på sine 
videnskabelige studier, er den største 
salgssucces nogensinde fra Aarhus 
Universitetsforlag. 

»Vi rundede 250.000 solgte eksem-
plarer i sidste uge,« lyder det mere 
end tilfreds fra Carsten Fenger-
Grøndahl, som også kan fortælle, at 
to af titlerne, nemlig ’Tillid’ og ’Posi-
tiv psykologi’, er oversat til engelsk, 
mens titlen ’Tid’ ligeledes er på vej til 
det engelsklæsende publikum.

Forskere går til filmen

Forskerne fortsætter med at fortælle i serien Tænkepauser. ’Hjernen’, 
’Hjertet’ og ’Vilje’ er titlerne i de tre første måneder af det nye år. 

Kort Sagt Forskerne bag de små genistreger 
Tænkepauser fra Aarhus Universitetsforlag vil 
inden længe kunne opleves på skærmen. Kendte 
filminstruktører skal instruere, og filmene på hver 12 
minutter vil blive vist på DR. 

af Lotte Bilberg
foto Aarhus Universitetsforlag

fakta

De fem mest solgte 
i serien Tænkepauser
1. Frihed
2. Positiv psykologi
3. Netværk
4. Tillid
5. Kærlighed



SANDBJERG GODS

LÆS MERE PÅ WWW.SANDBJERG.DK

BEMÆRK 

AU-arrangementer

Nu med

25% RABAT

Sandbjerg Gods er smukt beliggende med park direkte ned til Alssund, som ligger tæt på Sønder-
borg. Godset har 105 sengepladser samt auditorier og grupperum med AV- og IT-udstyr og med 
plads til op til 140 personer.

AARHUS UNIVERSITETS KURSUSEJENDOM

KONFERENCEDØGN 

Forplejning, konference  -

lokale og overnatning

Pris pr. person med AU-rabat

1024,-
i enkeltværelse

Normal døgnpris 

1365,-
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Ny i bestyrelsen er teamle-
der Anna Louise Plaskett, 
der afløser Bertha P. Beck 

Mortensen som repræsentant for 
det teknisk-administrative perso-
nale. 

Også de studerende har valgt ny 
repræsentant som den ene af de to 
studenterrepræsentanter i bestyrel-
sen. Lieve Vermeulen erstatter An-
dreas Birch Olsen, mens Sarah Yde 
Junge fortsætter yderligere to år.

Mindst udskiftning er der blandt 
det videnskabelige personale. Pro-
fessor Susanne Bødker får fire år 
mere i bestyrelsen. Og lektor Søren 
Pold, der siden sommer har været 
konstitueret medlem af bestyrel-
sen, efter at Peter Bugge trak sig fra  
posten, fortsætter også.

Vi skal se på sammenhængen
Selvom Anna Louise Plaskett er 
valgt til bestyrelsen som repræsen-
tant for det teknisk-administrative 
personale, ser hun sig som repræ-
sentant for alle medarbejdere på AU 
– både VIP og TAP.

»Jeg har gode kontakter i TAP-
klubben, til fællestillidsrepræsen-
tanter fra TAP-organisationerne og 
står også til rådighed for AC-TAP-
Klubben. Og som teamleder for  
ph.-d.-administrationen på Arts har 
jeg også min gang ude på institutter-

ne og taler med mange VIP’er. De 
kontakter vil jeg bruge til løbende at 
få feedback fra miljøerne.«

I bestyrelsen vil Anna Louise 
Plaskett især gerne sætte fokus på, 
hvordan beslutninger fra toppen på-
virker medarbejderne på gulvet – og 
ikke mindst, hvordan beslutninger 
et sted i organisationen også ram-
mer andre steder.

»Hvis man tager skyklapper på 
og ikke ser på sammenhængene, 
mister vi sammenhængskraften 
og den overordnede styring. Det er 
et problem, når man for eksempel 
sparer i ét vicedirektørområde uden 
at skele til, hvordan det påvirker den 
øvrige organisation, og opgaverne så 
bare bliver mast videre ud i syste-
met.« 

Stå ved, at AU uddanner dygtige 
kandidater
Kandidatstuderende Lieve Vermeu-
len, der er ny studenterrepræsen-
tant i bestyrelsen, vil bruge sine 
kræfter på at kæmpe mod reformer 
som fremdriftsreformen og dimen-
sioneringen, der efter hendes me-
ning er med til at udvande kvalite-
ten af uddannelserne. 

Og så vil hun gerne arbejde for 
en mere positiv omtale af studeren-
de. Et rigtigt godt sted at starte det 
arbejde er fra toppen i universitetets 
øverste myndighed, mener hun.

»Studerende bliver ofte omtalt 
som sløve og dovne, og den diskurs 
vil jeg gerne være med til at vende. 

Yes, vi vandt!
univalg Tre interne medlemmer fortsætter i AU’s bestyrelse og får selskab af to nye ansigter. Valget var igen i år 
kendetegnet ved en lav stemmeprocent, og så valgte mange studerende og videnskabelige medarbejdere at stemme blankt. 

af Marie Groth Andersen
foto Lars Kruse

Jeg vil gerne opfordre ledelsen til at 
stå ved, at universitetet uddanner 
dygtige kandidater – og også meget 
gerne, at de lidt mere proaktivt går 
ud i medierne og siger det.«

 
Kun en femtedel stemte 
De interne medlemmer i bestyrel-
sen må igen i år indse, at de ikke 
kommer til at tale deres medstu-
derendes og kollegers sag med et 
tungtvejende mandat i form af høj 
stemmeprocent i ryggen. For selv-
om stemmeprocenten i år var hø-
jere end ved valget både i 2013 og 
2014, benyttede kun 21 procent af de 
stemmeberettigede studerende og 
ansatte sig af muligheden for at få 
indflydelse på, hvem der skal repræ-
sentere dem i universitetets øverste 
myndighed.

Mange stemte blankt
I den forbindelse er det også be-
mærkelsesværdigt, at mange af de 
studerende og VIP’er, der stemte 
ved valget, stemte blankt. Det gjorde 
sig gældende for 12 procent af de 
studerende og knap 14 procent af 
VIP’erne. 

Et bud på en årsag kan ifølge 
Studenterrådet være stem blank-
knappens størrelse og placering i 
det digitale valgsystem og det fak-
tum, at man ikke blev bedt om at be-
kræfte sin blanke stemme, som det 
ellers var tilfældet, når man stemte 
på en kandidat eller en liste. 

fakta

Interne medlemmer i AU’s 
bestyrelse pr. 1. februar 2016
• Anna Louise Plaskett, teamleder,  
 Administrationscenter Arts, Forskning og Talent,
 repræsentant for det teknisk-administrative 
 personale (ny i bestyrelsen)
• Sarah Yde Junge, kandidatstuderende,  
 statskundskab, repræsentant for studerende 
 (i bestyrelsen siden februar 2015)
• Lieve Vermeulen, kandidatstuderende,  
 Human Security, repræsentant for studerende  
 (ny i bestyrelsen)
• Susanne Bødker, professor, Institut for Datalogi,
 repræsentant for det videnskabelige personale 
 (i bestyrelsen siden februar 2012)
• Søren Pold, lektor, Institut for Kommunikation  
 og Kultur, repræsentant for det videnskabelige 
 personale (konstitueret medlem siden august 2015)

Du kan læse mere om de interne medlemmer af AU’s 
bestyrelse på omnibus.au.dk/au-valg

Ud over valget til bestyrelsen blev der også stemt nye 
repræsentanter ind i studienævn, akademisk råd og 
ph.d.-udvalg 
– se alle valgresultaterne på au.dk/valg
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De nye interne medlemmer af AU’s bestyrelse: fra venstre professor Susanne Bødker, lektor Søren Pold, teamleder Anna Louise Plaskett, studerende Sarah Yde Junge og studerende Lieve Vermeulen.
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Engelskstuderende Jens Kjeld-
gaard-Christiansen kan se sit 
navn stå side om side med etab-

lerede forskere på listen over bidrags-
ydere i den nyeste udgave af det interna-
tionale tidsskrift Evolutionary Behavioral 
Sciences. Artiklen, han har fået publice-
ret, er baseret på hans bacheloropgave, 
som han afleverede i foråret.

Utroligt og uhørt
Jens Kjeldgaard-Christiansen, der nu 
er i gang med tilvalg på psykologi som 
led i sin kandidatuddannelse, er glad og 
ikke mindst overrasket over, at det kun-
ne lade sig gøre at få artiklen optaget i 
det fagfællebedømte tidsskrift. Og det 
samme er hans vejleder på bachelorop-
gaven, Mathias Clasen, der er adjunkt i 
engelsk på Institut for Kommunikation 
og Kultur.  

»Det er helt utroligt og ret uhørt, at 
hans artikel bliver publiceret. Jeg har 
ikke før oplevet, at en studerende – 
heller ikke på kandidatniveau – skrev 
noget, der kunne publiceres i et viden-
skabeligt tidsskrift. Det er undtagelsen 
snarere end reglen, at studerende er 
udrustet til at arbejde med kritisk tænk-
ning og analyse på tilstrækkeligt højt ni-
veau, i hvert fald i min erfaring. Typisk 
kan studerende som regel først sendes i 
krig efter endt uddannelse.«

Ud over det sædvanlige
Det var Mathias Clasen, der i løbet af 
vejledningsforløbet foreslog Jens Kjeld-
gaard-Christiansen at arbejde målrettet 
på at få publiceret en artikel på bag-
grund af opgaven, da han kunne se, at 
den havde den høje kvalitet, der skal til.

»Jeg havde lagt mærke til Jens, fordi 
de opgaver, han havde lavet tidligere, og 

hans bachelorprojekt var noget ud over 
det sædvanlige,« siger Mathias Clasen.

Er det muligt?
Selv var Jens Kjeldgaard-Christiansen 
slet ikke klar over, at det overhovedet 
var en mulighed at publicere som stu-

derende. Slet ikke som studerende, der 
kun lige har færdiggjort sin bachelor – 
godt nok til et 12-tal, men alligevel.

»Jeg troede ikke, at man ville tage 
det seriøst,« fortæller han. 

Men han blev taget seriøst. Artiklen 
er fagfællebedømt og accepteret på lige 
fod med de øvrige bidrag i tidsskriftet. 

Skriver ikke bare til skuffen
For Jens Kjeldgaard-Christiansen gav 
det betydelig mere motivation til arbej-
det med både bacheloropgaven og ef-
terfølgende artiklen, at det måske ville 
munde ud i en publicering, der kunne 
styrke hans CV og dermed muligheder-

ne for at få den ph.d., han drømmer om.
»Det er utroligt meget mere motive-

rende, at produktet ikke kun bliver ka-
stet op mod en underviser med henblik 
på en karakter og derefter ender i skri-
vebordsskuffen. Det har været en intens 
og enormt givende proces, hvor jeg har 
været i flow, for nu at bruge et udtryk 
fra psykologiens verden. Det kørte bare, 
jeg følte mig hjemme i det, og så sidder 
man ikke og kigger på uret,« fortæller 
han. 

Stort, men overkommeligt arbejde
Men det har også været hårdt arbejde. 
Efter at opgaven var afleveret, brugte 
han en måneds tid ved siden af studi-
erne på at skrive den om til en viden-
skabelig artikel.

»Selve skelettet fra bacheloren kun-
ne overføres ret direkte til artiklen, men 
jeg hentede en smule mere empiri, ud-
byggede den analytiske del, fjernede en 
kritik af andre paradigmer og ændrede 
lidt på strukturen. Det var et stort, men 
overkommeligt arbejde,« lyder det fra 
Jens Kjeldgaard-Christiansen, der har 
fået smag for mere.

»Jeg er helt sikkert blevet opmærk-
som på muligheden for at publicere 
mine fremtidige resultater og er alle-
rede nu i gang med næste artikel. Det er 
meget motiverende.« 

af Marie Groth Andersen
foto Lars Kruse

Sulten efter mere end en karakter
at Køre Sig i Stilling AU-studerende Jens Kjeldgaard-Christiansen har fået publiceret en videnskabelig 
artikel i et anerkendt internationalt tidsskrift. Artiklen er baseret på hans bacheloropgave. Ret uhørt, lyder det fra 
vejleder på opgaven, adjunkt Mathias Clasen. 

 ”Jeg troede ikke, at man 
ville tage det seriøst.
 
Jens Kjeldgaard-Christiansen,
engelskstuderende
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af Marie Groth Andersen
foto Anders Trærup»Der er typisk 1-2 studerende per årgang, 

der virkelig står ud fra mængden. Og det er 
et dilemma for mig, hver gang de henven-

der sig til mig. Jeg er adjunkt og skal i princippet 
køre mig selv i stilling til en fastansættelse, og der 
tæller det ikke meget, at jeg bruger tid på at vejle-
de ambitiøse studerende. Men det er omvendt en 
tragedie at sige nej,« siger Mathias Clasen, der er 
adjunkt i engelsk på Institut for Kommunikation 
og Kultur.

En fin balancegang
Derfor valgte Mathias Clasen da også at skubbe på, 
da hans studerende Jens Kjeldgaard-Christiansen 
både viste sult efter en karriere inden for akade-
mia og kunne præsentere et intellektuelt stykke ar-
bejde af en kaliber, der kunne føre til publicering.  

»Han skulle publicere, netop fordi det er uhørt, 
at en studerende publicerer. Det kræver noget ud 
over det sædvanlige at blive tildelt et ph.d.-stipen-
die. Man skal skille sig ud. Det nytter ikke kun at 

have ene 12-taller. Der skal mere til,« siger Mathias 
Clasen.

Men det er samtidig en fin balancegang at støtte 
de ambitiøse studerende i at udfolde deres poten-
tiale uden at give dem falske forhåbninger om, at 
ph.d.en venter lige om hjørnet. For som han siger, 
kræver det næsten samme held at få tildelt et ph.d.-
stipendie i humaniora som at vinde i lotto.

Op til den enkelte underviser
Mathias Clasen kunne godt ønske sig, at man fra 
AU’s side gjorde mere for de dygtige og ambitiøse 
studerende, så det ikke bare er op til den enkelte 
underviser at skaffe sig tid til at vejlede de stude-
rende ud over den vejledning, underviserne er for-
pligtet til at give i forbindelse med opgaver.

»Man kunne måske overveje et eliteforløb for de 
studerende, der har viljen og evnen, hvor man træ-
ner dem ekstra hårdt? Eller en pulje på instituttet, 
man som underviser kan søge for at få dækket de 
timer, man bruger til vejledning af ambitiøse stu-
derende, så det ikke som nu i høj grad er frivilligt 
arbejde,« foreslår Mathias Clasen og understreger, 
at det ikke må gå ud over de studerende, der ikke 
lige har ambitioner om en ph.d.-grad.

fakta

Den popkulturelle skurk er antisocial
Jens Kjeldgaard-Christiansen udforsker i sin artikel 
’Evil Origins: A Darwinian Genealogy of the Popcultural 
Villain’ skurkerollen i populærkulturelle værker ved 
hjælp af evolutions- og socialpsykologisk teori og 
empiri. 

Mathias Clasen, der er ekspert i horror-genren, 
fortæller her, hvad Jens Kjelgaard-Christiansens artikel 
bidrager med til den aktuelle forskning inden for feltet:
»Jens konkluderer, at der findes en universel 
skurkekultur med en grundlæggende struktur, som 
hænger sammen med måden, vi som mennesker er 
konstrueret på.«

Den popkulturelle skurk er blandt andet karakteriseret 
ved en såkaldt antisocial etos, som har rod i 
menneskets biologi. Mathias Clasen uddyber: 
»Der er noget grundlæggende i mennesket, der gør, 
at vi synes, noget er ondt. Vi er relativt egalitære og 
bryder os derfor ikke om diktatur og anden dominans. 
Det opleves som godt at være prosocial og som ondt 
at være antisocial. Og det har en funktion i forhold til at 
styrke modviljen mod magtsyge individer.«

Når skurken i popkulturelle film og litteratur fremstilles 
som antisocial, bidrager det dermed til at hylde 
prosocial og egalitær adfærd.

Får fagnørderne op at ringe
Men Jens Kjeldgaard-Christiansens forskning er også 
interessant, fordi den er tværfaglig, mener Mathias 
Clasen.
»Det er et eksempel på, at tværfaglighed giver os en 
indsigt, som vi ikke ville have fået ellers. Jens bruger 
evolutionsteorier fra socialpsykologien og biologien til 
at sige noget om et humanistisk genstandsfelt, nemlig 
popkulturen. Og det er noget, der får fagnørderne op 
at ringe – enten fordi de som jeg finder det væsentligt, 
eller fordi de finder det superprovokerende. På den 
måde bidrager han til debatten om tværfaglighed 
inden for humaniora om, hvorvidt man skal bruge mere 
naturvidenskabeligt orienterede tilgange inden for 
humanistisk forskning.«
   
Læs hele artiklen, følg linket på omnibus.au.dk

 ”Man kunne måske overveje et eliteforløb for de 
studerende, der har viljen og evnen, hvor man 
træner dem ekstra hårdt?

 
Mathias Clasen,
adjunkt i engelsk

Kunne vi gøre 
mere for de dygtige 
og ambitiøse?
elite Det er første gang, at adjunkt Mathias Clasen oplever, at en 
studerende får publiceret en artikel i et videnskabeligt tidsskrift. Men 
det er ikke første gang, han støder på i særklasse dygtige og ambitiøse 
studerende og bruger fritid på at vejlede dem. Og det får ham til at 
spørge, om AU kunne gøre mere for de særligt ambitiøse studerende – 
måske satse endnu mere på eliteforløb.
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Anne Lindholm Behnk er ny vice-
direktør for AU HR. Hun kommer 
fra en stilling som funktionschef i 
området, har 15 års erfaring med 
ledelse og 20 års erfaring med 
HR fra virksomheder som LEGO 
og Arla. Som vicedirektør får 
Anne Lindholm Behnk ansvaret 
for medarbejderne i HR-området 
i fællesadministrationen og for 
samarbejdet med HR-partnere og 
HR-supportere i de administrative 
centre. Anne Lindholm Behnk 
tiltrådte 1. november. (lobi) 
Foto: Anders Trærup

Claus Holm overtager 
roret på DPu
Claus Holm, som har været kon-
stitueret institutleder siden 1. no-
vember sidste år, er udpeget til at 
overtage roret på DPU – Danmarks 
institut for Pædagogik og Uddan-
nelse. Holm har tidligere været 
prodekan for formidling på DPU 
(Danmarks Pædagogiske Universi-
tetsskole), før det blev til et institut 
og en del af fakultetet Arts. Claus 
Holm tiltrådte 1. oktober. (lobi)
Foto: Ib Jensen

Peter Munk 
Christiansen i  
spidsen for institut 
for Statskundskab

Institutleder er den titel, som pro-
fessor Peter Munk Christiansen 
kan printe på sit visitkort, efter 
han nu er udpeget til at stå i spid-
sen for Institut for Statskundskab. 
Han har været konstitueret i stil-
lingen siden 1. august, hvor den 
hidtidige institutleder Thomas 
Pallesen tiltrådte som dekan for 
Aarhus BSS. Peter Munk Christi-
ansen tiltrådte 1. december.  (lobi)  
Foto: Maria Randima

Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus løb med sejren, da aoa.dk i november kårede byens 
bedste familieoplevelse. Væksthusene er en del af Science-Museerne og hører dermed under 
AU. De genåbnede sidste år efter en større renovering og tilføjelsen af det nye tropehus. Og 
aarhusianerne er tilsyneladende glade for de grønne oplevelser, som Væksthusene byder på, 
hvor man blandt andet kan opleve planter fra hele verden i fire forskellige klimazoner.  

Et andet museum med tilknytning til AU løb med byens bedste museumsoplevelse, nem-
lig Moesgaard Museum. (mga) 
Foto: Maria Randima

Marinebiolog Jakob Strand fra Institut for 
Bioscience i Roskilde er blevet hædret med 
Miljøprisen 2015. Jakob Strand, som arbej-
dede på Danmarks Miljøundersøgelser in-
den fusionen med Aarhus Universitet, fors-
ker i forekomsten af miljøfremmede stoffer, 
hvor han har særligt fokus på mikroplast i 
verdenshavene.

Mikroplast er små plaststykker, som 
gennem forskellige former for udledning 
ender i verdenshavene. Forskerne er i løbet 

af det seneste årti blevet klar over, at mikro-
plast udgør et særligt miljøproblem. Hvilket 
blandt andet er tilfældet, fordi mikroplast let 
optages som føde af alt fra hvaler over fisk til 
zooplankton. 

Forskernes viden om de miljømæssige 
konsekvenser af mikroplast i det marine 
miljø er dog begrænset på nuværende tids-
punkt. Tildelingen af Miljøprisen 2015 er 
med til at sætte fokus på vigtigheden af 
forskning indenfor feltet. (lobi)

Ansatte på AU fik i midten af september tilsendt spørgeskema til Fysisk APV 2015. Det tog 
4.888 ansatte sig tid til at udfylde, og svarprocenten landede på 61 procent.

Hovedparten af de ansatte, der svarede på APV’en, oplever ikke problemer med det fysi-
ske arbejdsmiljø. I alt har 21 procent svaret, at de oplever problemer med fysiske forhold på 
arbejdspladsen. Det er især indeklima, men også støj, arbejdspladsens indretning, belysning 
og vibrationer, der giver anledning til flest problemer.  

Det er Rambøll, der står bag Fysisk APV 2015. Arbejdet med handleplaner blev påbe-
gyndt i oktober, og APV’en evalueres i 2016. (mga)

       Har angivet problemer    Har ingen problemer

 Fysiske forhold  21 %   79 %

 Ergonomiske forhold 9 %   91 %

 Kemiske forhold  2 %   98 %

 Biologiske forhold  1 %   99 %

 Ulykkesfarer  4 %   96 %

 Sygefravær  4 %   96 %

Se hele APV-rapporten på medarbejdere.au.dk. Søg på »Fysisk APV 2015«. 

Væksthusene i Botanisk Have er Aarhus’ 
bedste familieoplevelse

Marinebiolog hædret med Miljøprisen 2015

Fysisk APV: 
Indeklima og støj generer ansatte

ny vicedirektør for au Hr

Marinebiolog Jakob Strand 
har modtaget Aase og Ejnar 
Danielsens Fonds Miljøpris 
2015 på en kvart million 
kroner til forskning i miljøpå-
virkningerne af mikroplast i 
det marine miljø. Senest har 
Jakob Strand været hoved-
forfatter på en ny rapport fra 
Nordisk Ministerråd, som har 
særligt fokus på plastik som 
marint affald, herunder hvilke 
forekomster af mikroplast der 
er konstateret i de nordiske 
farvande. Foto: Privat
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Åbningstider:
Mandag - Torsdag: 12 - 02
Fredag: 12 - 03
Lørdag: 20 - 03 (happy hour 20 - 21)

- 70 forskellige juleøl fra 5. november

- altid mere end 200 forskellige øl

- Pub Quiz hver anden mandag

Hvor studerende og ansatte mødes
Studenterbaren

noter

Flere hundrede ph.d.-studerende 
fra Health sætter 22. januar hinan-
den stævne til ph.d.-dag i Søaudi-
torierne i Universitetsparken, hvor 
de blandt andet får mulighed for at 
præsentere deres forskning.

Færre afsætter tid
Men mange af de unge forskere 
kommer nok til at se sig forgæves 
om efter deres hovedvejleder, da sta-
dig færre erfarne forskere afser tid 
til at deltage i dagen. Hvilket ærgrer 
ph.d.-skoleleder Lise Wogensen. 

»Hovedvejlederen har ansvar for 
hele den ph.d.-studerendes uddan-
nelse og forskningsprojekt og bør 
derfor støtte op om arrangementet, 
så det er overraskende, at relativt få 
af de cirka 275 hovedvejledere i dag 
prioriterer at deltage, med mindre 
de er chairmen for en poster ses-
sion« udtaler Lise Wogensen i en 
nyhed med overskriften »Vi savner 

vejlederne!« på medarbejdere.au.dk.

Sæt forskningen fri
»Set Science Free« er denne gang te-
maet for ph.d.-dagen, og deltagerne 
skal diskutere, hvad der driver for-
skere til at tænke nyt, og hvad der 
driver forskningen fremad. 

Den engelske forfatter, biolog og 
forsker Rupert Sheldrake er hoved-
taler og behandler i sin forelæsning 
det synspunkt, at videnskaben bli-
ver begrænset af antagelser, som 
har udviklet sig til dogmer. (lobi)

Ph.d.-dag på Health:
Hvor er de garvede forskere, som vil kunne kvalificere debatten?

Ph.d.-dagen på Health kan i år fejre 
10-års jubilæum i sin nuværende 

form, hvor ph.d.-studerende, 
forskere fra fakultetet og inviterede 

forskere fra ind- og udland diskuterer 
væsentlige emner indenfor den 

sundhedsvidenskabelige forskning. 
Foto: Lars Kruse
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Vi har spurgt: »Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket in-
denfor dit felt i 2015?« og »Hvad er det mest bemærkelsesværdige, 
der er sket i samfundet i 2015?« Sidste spørgsmål lyder: »Hvad fryg-

ter – og hvad håber du for 2016?«
Forskernes svar indikerer med al tydelighed, at 2015 ikke er et dusin må-

neder, som vi inden længe vil have svært ved at skelne fra de foregående år. 
Hvilket især gør sig gældende, når forskerne forholder sig til de begivenhe-
der, der har fundet sted uden for universitetet. 

AU i 2015
Vi begynder dog vores årskavalkade internt på AU, hvor alle syv forskere kan 
pege på progression indenfor deres felt, hvad enten det drejer sig om at udsende 
femte og sidste bind i et stort værk om den danske skole gennem tiderne. Om 
statistiske sammenligninger, der kan være med til at sikre en højere opklarings-
procent i narkosager. Eller om indsatsen for at dokumentere forandringer i kli-
maet gennem foreløbigt to årtier på en feltstation i Arktis. 

Og resten af verden i 2015
Derimod er det et langt mindre optimistisk billede, flertallet af dem kan få øje 
på, når de retter blikket mod det omgivende samfund. Forskerne hæfter sig 
her især ved de mange, der på flugt fra krig og nød søger mod Europa.

Hvor der er frygt …
Hvad angår følelsen af frygt, skriver de om frygten for islamisk terror, som de 
samtidig frygter vil forstærke tendensen til at se det politiske fællesskab som 
en lukket klub. Om politikere, der med deres adfærd demonstrerer afmagt. 
Og om nationale og europæiske demokratier, der ikke længere fungerer. 

… og hvor der er håb
Men forskerne har også håb for det nye år. Håb 
om, at vi i Europa formår at lade frygten slippe 
sit tag, så vi kan tænke, tale og handle sammen 
for at finde holdbare løsninger på problemer, 
der kun kan løses i et forpligtende fællesskab. 

Årskavalkade

 
AU – og resten af verden

StatuS I årets sidste udgave af Omnibus har vi 
bedt syv forskere om at pege på de begivenheder, 
de ser som de mest bemærkelsesværdige i det 
forgangne år.

af Lotte Bilberg
illustrationer Louise Thrane Jensen

Knap så skidegodt, Egon …
Stormen Egon flår 150 kvadratmeter 
undertagskonstruktion af Navitas – et 
prestigebyggeri på Aarhus Havn, hvor blandt 
andre forskere, studerende og undervisere på 
ingeniørområdet er under samme … tag.

Post Penkowa 
Universitetsledelsen 
vedtager et nyt 
regelsæt til sikring 
af god videnskabelig 
forskningspraksis på AU.

Januar marts

Hun kom, hun så … 
Jane Kraglund tiltræder 
som ny universitetsdirektør 
på AU. 

Januar

En udfordring 
– eller et problem?
Ligestilling ved Aarhus Universitet: Status og udfordringer er titlen på en 
rapport  som Dansk Center for Forskningsanalyse udgiver først på året. 
Her står at læse, at AU er det universitet, som har færrest kvindelige 
lektorer og professorer ansat sammenlignet med AAU, KU og RUC. 

Januar

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
Det vigtigste for idéhistorien i år har været, at de seneste års ekspansion globalt set er 
fortsat og har institutionaliseret sig. Der kommer nye tidsskrifter og centre, og ikke 
mindst er kinesisk, russisk, latinamerikansk og afrikansk idéhistorie i stærk frem-
drift. Idéhistorie har altid været et lille fag og er sjældent et selvstændigt fag eller 
institut, så ekspansionen er vigtig. Der var en stor ekspansions- og udviklingsperiode 
i 1960’erne og 1970’erne, og 2015 har bekræftet, at vi er i en ny periode med enorm 
metodisk udvikling og institutionel forankring. Meget spændende at være en del af.

 
Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år?
Jeg har lyst til at sige den folkelige mobilisering for at hjælpe flygtninge. I årtier har 
man snakket om civilsamfund, og politikerne har forsøgt at instrumentalisere det 
til et hjælpeorgan for den beskårne velfærdsstat, og pludselig reagerer befolkningen 
i en kæmpe hjælpeindsats over hele Europa. Ikke fordi politikerne beder os om at 
gøre det, men fordi det er tydeligt for alle, som også demonstreret under finanskrisen, 
at det danske og europæiske system ikke fungerer og ikke kan håndtere de vigtigste 
udfordringer.

 
Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
I forlængelse af svaret ovenfor både håber og frygter jeg konklusionen og ikke mindst 
dens konsekvenser, nemlig at det nationale og europæiske demokrati ikke længere 
fungerer. Det er vist fair at sige, at det er en konklusion, som nationale og europæiske 
eliter har draget. Bare tænk på den tidligere italienske teknokrat-premierminister 
Mario Monti, der mente, at gældskrisen skyldtes, at det politiske system havde været 
for tæt på befolkningen. Det vil sige havde lyttet til, hvad folket mente. Men der er 

tegn på – som man ser i de højreekstreme bevægelser 
og partier og måske også i valget af det græske venstre-
fløjsparti Syriza, det spanske venstrefløjsparti Podemos 
og den britiske Labour-leder Jeremy Corbyn – at skep-
sissen mod demokratiet er ved at blive generel, at det 
repræsentative demokrati ses som værende forbi. En-
ten fordi det er for demokratisk, som eliten mener, el-
ler fordi det er for lidt demokratisk, som mange andre 
mener. Håbet og frygten for 2016 er, hvad der kommer 
til at afløse det repræsentative demokrati.

Håbet og frygten for 2016 er, hvad der kommer 
til at afløse det repræsentative demokrati

Professor MSO 
Mikkel Thorup 

Institut for Kultur 
og Samfund.

Mikkel Thorup har netop 
udgivet bogen Statens 
idéhistorie – magt, vold 
og politik på Aarhus 
Universitetsforlag.

Foto: Lars Kruse

2015

2015 på A
U



Velpolstret
Aarhus Universitets 
Forskningsfond indkasserer 
3,2 milliarder kroner efter 
salget af kemikaliefabrikken 
Cheminova. 

Studerende skal have 
et år til specialet
»De studerendes specialevilkår er 
ikke gode nok i dag,« lyder det fra 
universitetsledelsen, som vil give de 
studerende et år til at skrive speciale. 

Good vibrations – not …
Udstillingsgenstandene begynder en 
efter en at dratte ned fra hylderne på 
Stenomuseet som følge af vibrationer fra 
byggeriet af Institut for Biomedicins ny 
forskningsbygning i Universitetsparken.  

Økologi på menuen
Studenterhusfondens direktør Kristina 
Kristensen og co. er på godt et år 
lykkedes med at nå op på 30 procent 
økologi i fondens 11 kantiner – målet 
er 90 procent i 2020.

april april Juni Juni

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
Det er færdiggørelsen af bind 5 af Dansk Skolehistorie, som handler om tiden fra 1970 
til i dag. At det overhovedet har kunnet lade sig gøre at skrive om en så omdiskuteret 
periode af dansk skolehistorie – og helt op til vores egen tid – synes jeg er en stor 
bedrift. 
 
Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år?
Skolen er jo en central institution i samfundet, men jeg tror ikke, nogen kunne have 
forudset den debat, som har udspillet sig i kølvandet på reformen – hvor personlig og 
ubehagelig den er blevet, og hvor svært det er for almindelige forældre og lærere at 
finde hoved og hale på den … Og hvor uheldigt hele forløbet omkring reformen har 
været med sammenblanding af omlægningen af lærernes arbejdstid og en reform, 
som ændrer på den måde, folkeskolen har været bygget op siden engang i 1980’erne. 
Jeg mindes ikke noget lignende i skolens lange historie, selvom der også har været 
mange debatter undervejs, men ikke helt med samme karakter af personopgør – som 
jeg kan vurdere det på mange års afstand. Der var for eksempel en stor debat om 
spanskrørets afskaffelse i 1967 – og også om forlængelse af undervisningspligten fra 
7 til 9 år i 1972.
 
Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
Jeg frygter, at debatten bliver ved med at have en så lidt konstruktiv karakter, hvor 
kombattanterne ikke når hinanden – omvendt er debat og diskussion og uenigheder 
også vigtige for at komme videre, så jeg håber ikke, diskussionen stopper her.

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
Sammen med Center for Bioinformatik har jeg arbejdet på at optimere me-
toder til, hvordan vi statistisk sammenligner urenhedsprofiler af kokain 
eller amfetamin. Urenhedsprofiler består af en række biprodukter fra pro-
duktionen af det narkotiske stof, og disse er unikke for hver produktion. Ved 
at sammenligne urenhedsprofilerne kan vi derved finde ud af, om forskel-
lige beslaglæggelser kommer fra samme produktion. De nye metoder for 
statistisk sammenligning gør sammenligningerne endnu mere præcise og 
nyttige for politiets efterforskning.

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år?
Indenfor naturvidenskaben er opdagelsen af en mulig ny behandling af 
kræft det mest nævneværdige efter min mening. Det er danske forskere, som 
har gjort opdagelsen, og det specielle ved det er, at man under et studie for at 
finde en vaccine mod malaria hos gravide fandt et protein i malariaparasit-
ten, der binder til den samme sukkerstruktur, som man ser i kræft. Derved 
vil man kunne bruge dette protein til at binde til kræftcellerne og transpor-
tere et virkningsmiddel mod kræft ind i cellerne.

Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
Jeg begynder i det nye år et projekt i samarbejde med politiet om strate-
gisk sammenligning. Vi vil rutinemæssigt analysere urenhedsprofilerne 
for beslaglagt kokain og amfetamin og derefter anvende de nye, optimerede 
statistiske metoder til at sammenligne urenhedsprofilerne i forsøget på at 
finde nye links imellem beslaglæggelserne. Hvis vi kan bevise, at der er en 
sammenhæng mellem forskellige narkotikasager, kan det føre til afsløring 
af de forhandlere, som sidder og trækker i trådene, af det geografiske felt, 
de opererer indenfor, og af den hastighed, hvormed de sender de narkoti-
ske stoffer på markedet. Alt sammen informationer, som politiet indtil nu 
kun har kunnet optrævle igennem efterretninger som telefonaflytninger og 
personovervågninger. Jeg håber selvfølgelig, at der bliver fundet adskillige 
sammenhænge imellem beslaglæggelserne, som kan føre politiet et skridt 
nærmere en afklaring af en eller flere sager.

Jeg mindes ikke noget med helt samme karakter 
af personopgør i skolens lange historie

Statistiske sammenligninger kan være vig-
tige led i politiets efterforskning

Foto: Lars Kruse Foto: Lars Kruse

Professor 
Ning de 
Coninck-Smith 
Uddannelse.
DPU – Danmarks institut 
for Pædagogik og 
Uddannelse

Ning de Coninck-Smith 
har i år sammen med 
sine medforfattere 
sat sidste punktum i 
fembindsværket Dansk 
Skolehistorie. Hverdag, 
vilkår og visioner 
gennem 500 år, som er 
udkommet på Aarhus 
Universitetsforlag.

Ph.d.-studerende 
Louise Stride 
Nielsen

Institut for Retsmedicin

2015 på A
U



Fedt nok!
» …ingen (...) skal bilde mig ind, at de institutioner, 
der i dag er kornfede, ikke også kan stramme op. 
Uddannelsesområdet skal holde for ligesom alle 
andre områder.«
Esben Lunde Larsen, ny uddannelses- og 
forskningsminister, i Politiken 

kornfed adjektiv
stor og fed – oprindelig om fjerkræ 
som er opfedet på korn
Den danske ordbog

Fremdrift – eller noget …
Fremdriftsreformen gælder nu for 
alle studerende.

august september

»Hvem skal nu betale, 
hvem har råd til mer’…«
Regeringen melder ud, at den under de kommende 
finanslovsforhandlinger har til hensigt at spare 1,4 
milliarder på forskningen og 300 millioner på de 
videregående uddannelser i 2016.

september

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
Vi oplever i disse år kraftige forandringer i Arktis som følge af klimaændringerne, 
og for at dokumentere og forstå disse ændringer er vi nødt til at tænke langsigtet, 
da det kræver, at vi hver dag, uge og måned går ud og laver de samme målinger. År 
efter år. Netop i år har Aarhus Universitet 20-års jubilæum i at drive et højarktisk 
overvågningsprogram af et økosystem, der er uberørt af mennesker, men som oplever 
kraftige ændringer. Det er en unik præstation, som har betydet, at vi ligger helt oppe 
i verdenstoppen i forhold til at dokumentere og undersøge klimaændringer i Arktis.
 
Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år?
Jeg synes, der er sket et skred i vores holdninger og retorik omkring indvandrere og 
flygtninge i år. Danmark har tidligere været kendt for at være et åbent og positivt land, 
så det har overrasket mig meget, hvor mange danskere der har en negativ holdning til 
flygtninge som for eksempel dem, der er flygtet fra krigen i Syrien. 
 
Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
Med det nylige terrorangreb i Paris i baghovedet frygter jeg selvfølgelig en optrapning 
af terrorisme, men også af krigen imod terrorisme. Jeg frygter, at der bliver sat et 
lighedstegn mellem islam og terrorisme, som blot vil skabe en større kløft i vores 
samfund. Jeg håber selvfølgelig det modsatte, nemlig at danskerne og Europa som 
helhed finder sammen og i fællesskab nedtrapper konflikterne og finder et svar på 
flygtningeproblemet. Men det begynder allerede med, at vi skal have lavet en æn-
dring i vores retorik, holdninger og åbenhed. 

Indenfor mit faglige felt håber jeg, at vi får skabt endnu mere opmærksomhed om 
klimaændringerne, og at politikerne på COP21 i Paris får lavet en aftale, som vil være 
bindende på globalt plan, så vi aktivt kan begynde arbejdet med at efterlade en bedre 
planet til de næste generationer.

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
I 2015 har vi afsluttet et større forskningsprojekt med titlen MAXVEG, 
som jeg har været projektleder for, og som har været støttet af Det Strategi-
ske Forskningsråd. Vi har undersøgt, hvordan vi kan få flere til at spise de 
sunde kål og rodfrugter, som dog samtidig er meget bitre. Vi har undersøgt 
sundhedseffekten af et højt indtag af kål og rodfrugter i et interventionsfor-
søg med type 2-diabetespatienter, og vi har undersøgt den bitre smag som 
barriere for at spise mere kål ved at servere den for henholdsvis danske og 
franske forbrugere. Forskningsprojektet har resulteret i flere videnskabelige 
artikler, og vi har også fået meget omtale i pressen. Det har været en god 
følelse at være projektleder for sådan et projekt fra start til slut med meget 
forskellige forskningsmæssige aspekter.  

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år? 
Jeg vælger at blive i egen boldgade, og her vil jeg pege på, at MAXVEG i 
væsentlig grad har bidraget til at få fokus på de mange fordele, der er ved at 
få mere kål og flere rodfrugter i den daglige kost. Både i medierne og inden 
for den gastronomiske verden er der jævnligt omtale af, hvor sundt det er at 
spise kål og rodfrugter, og hvilke positive effekter det har på ens helbred. Det 
er en god følelse, når man kan se, at den forskning, som man leverer, bliver 
anvendt i samfundet.   

Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
Jeg håber meget, at vi er i stand til at fastholde midler til forskning i fødeva-
rer, smag og sundhed i de kommende år, selvom finansieringen af sådanne 
forskningsprojekter er under øget pres som følge af nedskæring i midler til 
forskning. Jeg frygter, at den høje forskningsmæssige kvalitet nedsættes som 
følge af færre forskningsmidler og større konkurrence.    

Frygten er optrapning og nedsmeltning
– håbet er indsigt til at handle klogt i fællesskab 

Det er en god følelse, når ens 
forskning bliver anvendt

Ph.d.-studerende 
Jesper Bruun 
Mosbacher

Institut for Bioscience

Jesper Bruun 
Mosbacher har i år 
opholdt sig fire måneder 
på Arctic Research 
Centre i Zackenberg i 
Nordøstgrønland. Og 
tager afsted igen i 2016.

Lektor 
Ulla Kidmose

Institut for Fødevarer

Foto: PrivatFoto: Connie Damgaard
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#AS2015 
»Leadership and Technology« er temaet for Aarhus 
Symposium 2015. De studerende, som står for 
arrangementet, kan atter notere sig for en gedigen succes, 
der giver genklang i erhvervslivet.

november

129.057 kroner 
Initiativtagerne til indsamlingen AU#Refugees-welcome kan 
alt i alt aflevere 129.057 kroner til Dansk Flygtningehjælp. 

november

… og hun gik igen
Jane Kraglund fratræder 
som ny universitetsdirektør 
på AU.

oktober

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
At regeringen med støtte fra Socialdemokratiet har genindført den vanskelige 
prøve i Dansk 3 som krav for at få statsborgerskab, det samme niveau, der 
kræves for at opnå autorisation som læge eller sygeplejerske. Det siger noget 
om sværhedsgraden. De fleste ikke-vestlige indvandrere uden akademisk bag-
grund vil aldrig kunne blive statsborgere. De tilhører dermed en nu endnu 
hurtigere voksende gruppe af fastboende – cirka 6 procent – som ikke har ret 
til med deres stemme at påvirke de love, de selv må leve under. Det er ude-
mokratisk, en slags moderne tyranni. Det må også forventes at mindske det 
incitament til integration og udvikling af et positivt tilhørsforhold til Danmark, 
som politikere ellers ønsker at fremme med statsborgerskabsinstitutionen. 

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år?
Det er flygtningekatastrofen, som én gang for alle har anskueliggjort betyd-
ningen for alle mennesker af det, som den politiske tænker Hannah Arendt 
kaldte »en plads i verden«. Med det mente hun et sikkert sted, hvor man 
har ret til frihed og velfærd, og hvor man kan handle med konsekvens sam-
men med andre som person og som medborger, for eksempel ved at kunne 
tage et arbejde og kunne stemme ved valg. Katastrofen demonstrerer, at 
medborgerskab i betydningen medlemskab af en stat (statsborgerskab, op-
holdstilladelse) er eksklusive goder, som man kun nyder i kraft af, at andre 
udelukkes fra de samme goder. Der er en moralsk spænding mellem de 
liberale idealer om ligeværdighed og frihed, der er indeholdt i medborger-
skabet, og på den anden side den udelukkelse af flygtninge og indvandrere, 
som især det sociale medborgerskab i velfærdsstaten tilsyneladende forud-
sætter, både økonomisk og i forhold til solidaritet. Menneskerettigheder har 
kun konsekvens, hvis man er født det rigtige sted eller har held til illegalt at 
komme ind i verdens comfort zones.   

Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
Jeg frygter, at den berettigede frygt for islamisk terror forstærker tendensen 
til at se det politiske fællesskab som en lukket klub, og at den får os til at 
opgive håbet om at integrere de mange millioner – ikke kun muslimer – for 
hvem religion fortsat er vigtigt. Jeg håber, at vi kan udvikle mere rumme-
lige og pluralistiske sprog om det at være en god medborger, der handler om 
det, man gør og vil, snarere end det, man er.

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket indenfor dit felt i 2015?
Som forsker i EU-ret og menneskeret er det mest bemærkelsesværdige ubetinget den 
asylkrise, som Danmark og alle andre EU-lande står overfor lige nu. Det meget store 
antal asylansøgere og migranter, som vedbliver med at krydse unionens ydre grænser, 
udfordrer ikke kun de EU-regler, som regulerer området (særligt Dublin-forordningen 
og Schengens grænsekodeks), men også helt grundlæggende EU-retlige principper om fri 
bevægelighed, solidaritet og overholdelse af menneskerettigheder.

Faktisk har det i hvert fald siden 2010 stået klart for både EU-landene og alle, der inte-
resserer sig for disse områder, at de eksisterende regler ikke er tilstrækkelige i den forstand, 
at de hverken sikrer en solidarisk og effektiv fordeling af asylansøgere eller garanterer over-
holdelse af asylansøgernes menneskerettigheder. Hvis man overhovedet skal pege på noget 
positivt ved asylkrisen, er det, at den nu har et sådant omfang, at EU-landene bliver tvunget 
til at forholde sig direkte til disse problemer og forhandle om holdbare løsninger på dem.

Folkeafstemningen om retsforbeholdet er dog også relevant at nævne, da det har væsent-
lig praktisk betydning for både dansk politi og danske borgere og virksomheder, at Danmark 
fremadrettet vil kunne deltage i EU’s straffe- og civilretlige samarbejde. 

Hvad er det mest bemærkelsesværdige, der er sket i samfundet i år?
Her vil jeg faktisk igen svare EU’s asylkrise. Den udgør nemlig ikke kun en stor udfordring 
for de EU- og menneskeretlige regler, som jeg forsker i, men også en enorm samfundsmæs-
sig udfordring for Danmark og resten af Europa. Helt overordnet betyder den, at alle EU-
landene nu står i den meget svære situation at skulle finde løsningsmodeller, der tilgodeser 
både unionen, nationale særinteresser og hensynet til de personer, der er flygtet fra krig og 
forfølgelse i deres hjemlande.
 

Hvad frygter – og hvad håber du for 2016?
Jeg vil tillade mig udelukkende at give et konstruktivt svar. Jeg har et stort 
håb om, at EU-landene i 2016 i højere grad end hidtil i den langvarige flygt-
ningekrise demonstrerer villighed til indbyrdes solidaritet og til at forpligte 
sig til effektive, fælles løsningsmodeller frem for primært at fokusere på 
nationale interesser. Uanset at nationale hensyn kan være både reelle og 
legitime, er dette et europæisk problem, som kun kan blive løst ved en fæl-
les europæisk indsats. Derudover håber jeg meget, at der er blevet stemt 
ja den 3. december 2015, så Danmark i 2016 kan deltage på lige fod med 
de andre lande i EU på væsentlige områder af EU’s retspolitik (avisen 
gik i trykken dagen før afstemningen, red.).

Det er udemokratisk, 
en slags moderne tyranni 

Håbet er, at eu forpligter sig til effektive, 
fælles løsninger i 2016

Professor MSO
Per Mouritsen

Institut for 
Statskundskab

Per Mouritsen har netop 
udgivet bogen En plads 
i verden – Det moderne 
medborgerskab på 
Gyldendal.

Postdoc 
Louise Halleskov 
Storgaard

Juridisk Institut 

Foto: Jesper Rais Foto: Lars Kruse
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noter

Blå drengeben i hvid lårkort. Luciabrud iført sølvpapir. Og sprød skønsang på flere forskellige 
sprog. Det er svært ikke at blive lidt lun om julehjertet, når den naturvidenskabelige fest- og 
foredragsforening TÅGEKAMMERETs traditionsrige luciaoptog defilerer forbi. Igen i år går 
ruten forbi Institut for Matematik, Institut for Fysik og Astronomi, iNANO og rektoratet. Det 
sker fredag den 11. december, og ifølge TÅGEKAMMERETs CERM (ceremonimester, red.) 
begiver optoget sig afsted i skønsang ved 11-tiden. (aa-m) 
Fotos: Anders Trærup

»Det er tænkt som lidt sjov og ballade på studenterradioen.«
Sådan siger chefredaktør Kaspar Ottosen om Aarhus Studenterradios julekalender, 

der kører i 18 afsnit i hverdagene fra den 1. december til og med juleaftensdag i Stu-
denterradioens morgenprogram ’Overblikket’. Kalenderen hedder ’Jul På Studenter-
radioen’ og er skrevet af chefredaktør Kaspar Ottosen og Cecilie Winther Graversen 
fra Teater Katapult. Den handler om en radiovært og -tekniker, der af deres redaktør 
er blevet sat til at kreere en julekalender. Den proces følger vi igennem december, hvor 
den blandt andet bliver besværliggjort af studiets drillenisse. 

Alle afsnittene kan løbende høres som podcasts på studenterradioens hjemmeside  
aasr.dk, og den 24. december kan alle afsnittene høres i rækkefølge på Aarhus Studen-
terradios facebookside. Så har du misset et afsnit eller to, kan du nå at høre det, inden 
sidste afsnit ryger i æteren. Alle afsnittene varer mellem to og tre minutter. (aa-m)

Så er der ’Jul På Studenterradioen’

Studenterhus Aarhus lægger igen i år lokaler til juleaften for både danske og internatio-
nale studerende, der enten ikke har et sted at holde jul eller leder efter en utraditionel 
fejring af vinterens store højtid. Det er studenterpræsterne og Studenterhus Aarhus, 
der står bag arrangementet, og ifølge studenterpræst Jens Munk er der brug for sådan 
en begivenhed.

»Vi oplever et rigtig stort behov, som primært findes blandt de internationale stu-
derende på Aarhus Universitet. Hvis du kommer fra Peru, og du ikke har råd til at 
rejse hjem til din egen familie, kan det være svært at fejre jul i Danmark. Det er ikke 
en højtid, hvor man bare inviterer fremmede ind, selvom de er venner, fordi det er en 
familiefest. Der er nytårsaften meget mere oplagt, men det er ikke noget, vi gør i julen,« 
siger han.

Alle er velkomne
Det er ikke kun de internationale studerende, der kan mangle et sted at være, det kan 
også ske for danske studerende, og de er mere end velkomne.

»De typiske danske studerende, der kommer og er med, er mennesker, der har op-
levet en konflikt. Måske kan man ikke holde jul med sin familie på grund af uvenskab, 
eller også er juleplanlægningen faldet ud på en måde, så man ikke kan deltage. Den an-
den type danske studerende, der kommer, er dem, der leder efter en anderledes måde at 
holde jul på. Vi synger og danser, synger både danske og engelske julesange, og på den 
måde kan man holde jul med hele verden,« siger Jens Munk.

Den 18. december mødes de tilmeldte fra kl. 16 til 18 i Studenterhus Aarhus’ café, 
og her er der tid til at lære hinanden lidt at kende og klippe julepynt og lave jule-
konfekt af marcipan. Tilmeldingen foregår på Studenterhus Aarhus’ hjemmeside  
studenterhusaarhus.dk. Her vælger du kalenderen, hopper ned under den 24. decem-
ber og klikker på ’Christmas Eve’. Billetterne koster 110 kroner stykket og er til salg 
indtil den 22. december klokken 17. (aa-m) 
Foto: Roar Lava Paaske

Hvad end du er til julequiz eller -øl, er der rig mulighed for at pleje dit vel-
være på Studenterbaren i december i år. Baren har åbent til og med den 
22. december, hvor det vil være muligt at smage en af deres i alt 72 juleøl. 
Her kan du få alt fra hvidtøl over engelsk juleøl til fadlagret julestout eller 
Tuborgs klassiske juleøl. Og hvis du synes, at pengepungen og tørsten er til 
det, kan du også kaste dig over en fransk juleøl på treliterstønde til 299 kro-
ner eller fadlagret julestout til samme beløb.

Julequizzen løber af stablen mandag den 14. december, og her bliver der 
skruet op for julestemningen, når du kan vinde julede præmier og hygge dig 
i baren. (aa-m)

Hold juleaften med hele 
verden i studenterhuset

treliterstønder eller juleøl på flaske? 
Studenterbaren har det hele i december!



Omnibus er AU’s officielle avis, der leverer uafhængig 
journalistik til studerende og medarbejdere på universitetet. 

Men fra 1. februar finder du os kun online.

Så vil du fortsat have nyheder, reportager og baggrund, så 
tilmeld dig allerede i dag vores nyhedsbrev på omnibus.au.dk

og følg os på Facebook og Twitter.

vil du ikke gå glip af 
nyheder fra Omnibus?

facebook.com/Omnibus.au.dk @OmnibusAUTilmeld dig nyhedsbrevet på omnibus.au.dk
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Det er de to astrofysikstuderende 
Andreas Helbo Beck og Niko-
laj Lykke Viborg, der står bag 

plakatvirksomheden [dia’lægt], som de 
etablerede i august. De har længe haft 
lyst til at prøve kræfter med iværksæt-
teri sideløbende med studierne, men 
manglede bare den rigtige idé. Den fik 
de en dag, hvor det ved en tilfældighed 
gik op for de to studiekammerater, hvor 
forskellig deres dialekt egentlig er. 

»Vi havde ikke lagt mærke til det før, 
men pludselig kunne vi bare høre det. 
Og så kunne vi høre dialekter alle veg-
ne,« fortæller Andreas Helbo Beck, der 
er opvokset i Aarhus og derfor »er helt 
oppe at køre« over, at den nystartede 
virksomhed har succes. Mens Nikolaj 
Lykke Viborg, der kommer fra Bøvling-
bjerg lidt uden for Lemvig, siger: »Det 
ku’ ha’ wær’t møj wærre.« 

Selv mener de, at opskriften på 
plakat-succesen er, at de med dialekt-
plakaterne spiller på noget lokalt iden-
tificérbart og ikke mindst på humor.

»Sproget fortæller faktisk meget om, 
hvem vi er,« siger Andreas Helbo Beck.

Hjælp fra sprogforsker
På studiet har de to astrofysikere fiflet 
væsentligt mere med komplicerede be-
regninger og frekvensanalyser af aste-
roseismiske tidsserier end med ord, 
fonetik og æstetik. Derfor har de hentet 
ekspertise udefra til både design af pla-
katerne og til indholdet.

»Vi startede med at kigge forbi et 
par sprogforskere her på AU, men de 
var mest specialiseret i gamle dialekter 
og henviste os i stedet til sprogforsker  
Michael Ejstrup fra Danmarks Medie- 
og Journalisthøjskole. Han har hjulpet 
os meget med at skrive de forskellige 
vendinger på en måde, så dialekten bli-
ver tydelig og let at læse,« forklarer An-
dreas Helbo Beck. 

De får også mange input via Face-
book, hvor folk tipper dem med lokale 
ord og vendinger og ønsker nye dialek-
ter sat på plakaten.

Guleroden for enden af tunnelen
Andreas Helbo Beck og Nikolaj Lykke 
Viborg er så grebet af arbejdet med 
plakatvirksomheden, at de har måttet 
lave en plan for, hvornår de skal skrive 
speciale, og hvornår de må arbejde med 
[dia’lægt]. Den er nedfældet på en kæm-
pe whiteboardtavle i specialerummet 
side om side med businessplaner og 

af Marie Groth Andersen
fotos Lars Kruse

 ”Vi havde ikke lagt 
mærke til det før, 
men pludselig kunne 
vi bare høre det.
 
Andreas Helbo Beck,
iværksætter og astrofysikstuderende

»Det ku’ ha’ wær’t 
møj wærre«

orK SatMe Du har måske set dem. Plakaterne med vestjyske vendinger som »No ska’ do lii pas lidt o do!« eller 
aarhusiansk jargon såsom »Prå-li-å-hør-hær-ig’å!« De florerer på Facebook og kan købes i mange boligbutikker. 
Og så er de udtænkt af to astrofysikstuderende i et lille hummer af et specialekontor på AU.
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fakta

[dia’lægt] har indtil nu produceret plakater med vendinger fra Wæstjylland,
Aarhus, Fyyyn, Synnejylland, Cepehå, Dåbbel-a og Ranårs.

dialaegt.dk

DTU Forsikringsklub*  
Valdemarshaab 1, t.tv. · 4600 Køge 
Tlf. 45 81 22 32 ∙ www.gf-dtu.dk

Nåede du ikke at tale med vores  
assurandører på Aarhus Universitet i 
november? Du kan stadig nå at få  
et forsikringstjek. Det er gratis og  
kan spare dig for mange ærgelser,  

den dag skaden sker.

Ring 45 81 22 32 og få et godt tilbud, 
måske er der penge at spare.

Er dine forsikringer 
opdaterede?

Lad os give dig et tilbud, som 
tak for din tid, får du et gave-
kort på en flaske god rødvin.

Forandringer i livet betyder, at dine behov 
for forsikringer også ændrer sig.

*DTU Forsikringsklub er en Forsikringsklub for ansatte i de tekniske skoler og universiteter.

Gavekort

De to studerende Andreas Helbo Beck og Nikolaj Lykke Viborg startede plakatvirksomheden 
[dia’lægt] 12. august, og efter 36 dage var der overskud i biksen. De to studerende havde dog 
også kun investeret 6.000 kroner i plakatforetagendet. Lageret har de i kælderen under deres 
specialekontor på AU.

beregninger. Men den bliver ikke helt 
overholdt til punkt og prikke, erken-
der de to studerende.

»Jeg skal piske mig selv til at skrive 
speciale,« siger Nikolaj Lykke Viborg.

»Ja, og arbejdet med [dia’lægt] er 
guleroden for enden af tunnelen,« sup-
plerer Andreas Helbo Beck.

De to studerende skriver speciale 
hver for sig, men inden for samme felt. 
Andreas Helbo Beck har afleveret spe-
ciale i november, mens Nikolaj Lykke 
Viborg håber på at aflevere inden jul 
og har deadline 1. januar. Ingen af 
de to regner dog med at søge job som 
astrofysikere, når kandidatgraden er i 
hus. Begge håber på en fremtid inden 
for iværksætteriet.

»Vi har begge lyst til at skabe noget 
selv. Sådan noget med sorte huller og 
stjerner er ret uvirkeligt, vores studie 
er en niche, som få har gavn af,« siger 
Nikolaj Lykke Viborg, og Andreas 
Helbo Beck nikker ved siden af. 

Mystikken er fordampet
De begyndte ellers på studiet drevet 
af en fascination af universets mystik. 
Men i takt med at universet og stjer-
nerne i løbet af studietiden er blevet 
sat på formel, er mystikken fordampet.

»Når man har studeret det i fem år, 
er det knap så charmerende og spæn-

dende længere. Det er alt for dybdegå-
ende, stjerner er ikke længere noget 
lidt uforståeligt, det er en gaskugle 
som man kan sætte på ligning og form-
ler. Så nu skal studiet bare overstås, og 
så skal vi ud at lave noget helt andet,« 
siger Nikolaj Lykke Viborg.

Det sjove er at se det gro
Når det så er sagt, mener de begge, at 
de har kunnet bruge viden fra astrofy-
sikstudiet i arbejdet med at starte en 
virksomhed op fra bunden. Især den 
analytiske tankegang, de har tilegnet 
sig, og evnen til hurtigt at sætte sig ind 
i komplekst stof. 

Nu er det de to studerendes plan 
at gøre specialerne færdig og så bruge 
[dia’lægt] som en kravlegård og lære så 
meget som muligt om det at drive egen 
virksomhed. 

»Vi kører firmaet, indtil det ikke er 
interessant for os mere, og der går dag-
ligdag i det. Det sjove er at se det gro,« 
siger Andreas Helbo Beck.

Og så glæder de sig begge til jul i 
år. De har nemlig en forventning om, 
at der kommer en del lange, runde pla-
katrør under flere danske juletræer i år. 
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Intro: En kort – en lang …
Fordyb dig. Men gør det lidt tjept. Selvom fremdriftsreformen blev justeret i november, består kravet om, at studerende skal 
hurtigt gennem uddannelserne. Nogle studerende skynder sig helt af sig selv. Andre stritter imod. Omnibus har mødt to 
studerende, der har taget kort og lang tid om deres bacheloruddannelse.

Normalt tager en bachelor i klassisk arkæo-
logi fire år, men Caroline Elisabeth Fisker 
blev færdig på bare 3,5 år. For i stedet for fag 

svarende til de 30 ECTS-point, man som studerende 
er forpligtet til at tage, tog hun fag svarende til et sted 
mellem 35 og 45 ECTS-point hvert semester. Målet 
var ikke at blive færdig på rekordtid. Det var hurtigst 
muligt at få næsen i den arkæologiske teori og jord un-
der neglene.

»På bacheloruddannelsen i klassisk arkæologi har 
vi de første to år latinsk og græsk propædeutik, som 
er forberedende sprogundervisning på begynderni-
veau. De fag var ikke så krævende, og jeg var ivrig efter 
at komme i gang med de arkæologiske fag, så jeg tog 
ekstra fag. Vores instruktor havde også nævnt, at det 
kunne være en god idé at gøre, hvis vi gerne ville på ud-
gravning i løbet af studietiden, og det ville jeg gerne,« 
fortæller Caroline Elisabeth Fisker.

Ikke umuligt
Den ambitiøse arkæologistuderende fik hverken sved 
på panden eller blodsmag i munden af de ekstra fag.

»Jeg er glad for at læse og har ikke oplevet det som 
en byrde. Selvfølgelig var det presset i eksamensperio-

derne, men det var på ingen måde umuligt. Vi har jo 
næsten ingen timer, på bacheloren var det omkring 
otte timer om ugen,« siger Caroline Elisabeth Fisker.

Ups …
Men der var en ting, Caroline Elisabeth Fisker i sin 
iver efter at suge viden til sig ikke havde set komme.

»Jeg havde ikke lige tænkt over, at jeg ikke kunne få 
SU i det halve år, der gik, fra jeg blev færdig med min 
bachelor, til jeg kunne begynde på min kandidat.«

Hun søgte råd hos studievejledningen. Men de vid-
ste ikke helt, hvad de skulle stille op med den fremad-
stormende studerende.

»De havde ikke tidligere set noget lignende, de rådgi-
ver jo som oftest studerende, der har svært ved at blive 
færdige.«

Uden SU havde hun ikke råd til at bo i sin lejlighed. 
Så den sagde hun op. Heldigvis havde hun i pausen 
mellem bacheloren og kandidaten planlagt at tage et 
praktikophold på museet Villa Giulia i Rom og på ud-
gravning i Grækenland. Og så slog hun midlertidig lejr 
hos sine forældre og hos sin kæreste, indtil SU’en igen 
begyndte at trille ind på kontoen i september, hvor hun 
begyndte på sin kandidat. 

Forræder?
Fremdriftsreformen har Caroline Elisabeth Fisker af 
gode grunde ikke skænket mange bekymringer. Men 
hun har forståelse for, at mange af hendes medstude-
rende er utilfredse med reformen, som hun umiddel-
bart også synes virker ufleksibel. 

Da hun ved AU’s årsfest i september blev tildelt 
Dronning Margrethe II’s rejselegat til studerende ved 
Aarhus Universitet, følte hun, at hun stak ud. Og ikke 
på den gode måde.

»I flere af talerne til årsfesten var der kritik af refor-
men, og der sad jeg og var blevet færdig et halvt år før 
tid. Det var lidt ironisk, og jeg følte mig faktisk lidt som 
en forræder,« fortæller hun.  

en Kort Arkæologistuderende Caroline Elisabeth Fisker har færdiggjort sin bachelor på et halvt år under normeret 
tid ved at tage op mod 15 ECTS-point ekstra per semester. Dermed fik hun tid til at tage i praktik og på udgravninger, 
men der var lige en enkelt ting, hun havde glemt at forholde sig til … 

Præmiestuderende – eller forræder? 

af Marie Groth Andersen
foto Jesper Rais

 ”Selvfølgelig var det presset i 
eksamensperioderne, men det 
var på ingen måde umuligt.

Caroline Elisabeth Fisker,
arkæologistuderende
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Sune Koch Rønnow begyndte på teologi i 2008, 
skiftede i 2010 til klassisk arkæologi og har nu 
matematik på tilvalg. Han kunne have været 

færdig med sin bachelor sidste sommer, men håber at 
få den i hus inden for et år. 

Dermed er han en af de studerende, der trækker 
den gennemsnitlige studietid op. En af dem, som 
fremdriftsreformen har til formål at skynde på. Men 
han vil ikke skynde sig. Sune Koch Rønnow insisterer 
på muligheden for at fordybe sig i andet end pensum 
som led i sin uddannelse.

»Jeg har brug for mere og for at søge det selvstæn-
digt. For mig er det en vigtig del af dannelsesproces-
sen selv at søge udfordringer.«

Der skal ikke være en plan med alt
Udfordringer har han blandt andet søgt i det studen-
terpolitiske arbejde i Studenterrådet. Derudover har 
han snust lidt til kvantefysik i sin fritid. Fordi det in-
teresserer ham.

»Jeg anerkender ikke præmissen om, at der skal 
være en plan med alt. Der behøver ikke være en god 
grund til dannelse. Det særlige ved at være en del af 
et universitetsmiljø er, at man har unikke muligheder 
for at møde nogen med andre fagligheder end en selv. 
Videnskabeligt er det en kæmpe mulighed.«

Økonomiske konsekvenser
I takt med at det studenterpolitiske arbejde begyndte 
at fylde mere og mere i kalenderen, har Sune Koch 
Rønnow skruet ned for sin studieaktivitet. Velvidende 
at han bliver cirka to år forsinket på sit studie – og at 
det får økonomiske konsekvenser.

»Det er jeg o.k. med. Jeg kommer til at bruge alle 

mine SU-klip og slutklip, så jeg skal arbejde på den 
sidste del af min uddannelse. Men jeg skal nok finde 
noget arbejde, der er meningsfyldt. Så det skal nok 
hænge sammen. Det kommer selvfølgelig til at betyde 
noget for min samlede livsindkomst, at jeg bliver sene-
re færdig, men det betyder ikke så meget for mig. Jeg 
tror heller ikke, det får betydning i forhold til at finde 
et job efter studiet. For det, man ser på, er jo, om der er 
en forklaring på forsinkelsen,« siger han.

Arveligt disponeret?
Til trods for den politiske uvilje mod langsommelige 
studerende har Sune Koch Rønnow ikke mødt mange 
løftede øjenbryn over sin forsinkelse på studiet. 

»Jeg har ikke oplevet modvilje. Mere at andre har 
nogle andre prioriteter for sig selv. Men de fleste viser 
forståelse, når jeg fortæller, hvorfor jeg er forsinket.«

Det samme gør sig gældende på hjemmefronten. 
Sune Koch Rønnows forældre tog sig også god tid til 
deres studier. Hans far læste klassisk filologi i 11 år, 
mens hans mor læste teologi i 9½ år inklusiv en barsel. 

»De spurgte lige til, om jeg kunne få økonomien til 
at hænge sammen. Men ellers synes de, at det er fint 
nok, så længe det er meningsfyldt.«

Drillet af rektor
En enkelt kommentar har han dog fået med på vejen. 
Og det var fra rektor. Som formand for Studenterrådet 
går Sune Koch Rønnow til en del møder med univer-
sitetets ledelse. På et af disse møder kunne rektor ikke 
dy sig for at kommentere på studenterrådsformandens 
forsinkelse på studiet.

»Han nævnte noget med, at studerende skal blive 
hurtigere færdige, og så kiggede han på mig og sagde: 
Også dig Sune,« griner Sune Koch Rønnow.

Intet til overs for reform
For universitetets ledelse er de studerendes forsinkel-

ser på studiet alvor. For fremdriftsreformen kræver, at 
AU hvert år reducerer de studerendes samlede studie-
tid, så den i 2020 er reduceret med 4,7 måneder. Når 
universitetet ikke det mål, udløser det en millionbøde. 
AU har netop indkasseret den første bøde på 20 mil-
lioner kroner.

Sune Koch Rønnow er ikke overraskende stor 
modstander af reformen. Og politikernes argumen-
tation om, at studerende skal skynde sig at blive fær-
dige med uddannelsen for at komme hurtigere ud på 
jobmarkedet og bidrage til statskassen, giver han ikke 
meget for. 

»Jeg har forståelse for, at nogle studerende har sid-
det fast i specialesumpen eller universitetsverdenen 
for længe og skulle have haft noget hjælp til at komme 
videre. Men dem hjælper reformen jo ikke. Og den 
samfundsøkonomiske analyse, der ligger bag refor-
men, om, at vi studerende skal hurtigere ud på ar-
bejdsmarkedet og bidrage til samfundet, har jeg ikke 
noget til overs for. Mine forældre har mere end rigeligt 
betalt tilbage til samfundet. Og mange af politikerne 
bag reformen har også selv lange studietider bag sig, 
så fej lige for egen dør.«

 Så er der varmet op under studenterpolitikeren:
»Der er ikke brug for, at vi studerende arbejder 

hurtigere. Dimittendledigheden er høj, og så er det jo 
billigere at have mig gående på SU end på dagpenge.  
Det, der er brug for, er, at vi studerende kommer ud 
med så god en uddannelse som muligt.«

Ud på den anden side
Når det er sagt, er han efter sine godt 7½ år på AU ved 
at glæde sig til at komme ud og bruge det, han har lært.

»Tidligere har det været meget fjernt for mig, men 
nu, hvor det er rykket tættere på, kan jeg godt se, at det 
er at eftertragte.« 

af Marie Groth Andersen
foto Anders Trærup

Der behøver ikke være en god grund til dannelse
en lang Formand for Studenterrådet Sune Koch Rønnow regner med at have sin bachelor i hus inden for 
et år – efter godt 7½ år på AU. Det studenterpolitiske arbejde har en stor del af æren for forsinkelsen, der har 
kostet SU-klip – og har udløst venskabelige drillerier fra rektor.    
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M A D E N

Matematisk Kantine er et stort sted. Der er mange mennesker, og der er 
mange retter at vælge imellem. Josefine gafler en portion brændende 
kærlighed – dagens ret – et kyllingelår i paprikasauce, kålsalat og en 

sportscola til sin hovedret. Til dessert lander en hindbærsnitte og en kop kaffe på 
hendes bakke. Line får en vegetaranretning, der primært består af kikærter, en sa-
lat fra salatbaren og en flaske saft. Til dessert står den på squashkage og caffe latte.

Den brændende kærlighed falder i god jord hos Josefine. Kartoffelmosen er god 
og cremet – som mormors den bedste – og sammen med både bacon, rødbeder og 
bredbladet persille er oplevelsen magnifique. Kyllingelåret er velsmagende, og sala-
ten er god og sprød, men uden at være spektakulær.

Lines vegetaranretning er ligeledes god. Kikærterne er ikke tørre, og retten er 
vellavet. Salaten skuffer desværre, fordi den er en smule for bleg og indeholder for 
mange stykker majs og ananas fra dåse. 

Oven på den lidt skuffende salat er squashkagen en succes. Stykket er kæmpe-
stort, og det er godt, når man har en sød tand. Den smager af kvalitet og hjemmebag. 
Caffe latten er også god, og det er dejligt at kunne få andet end en kop almindelig 
kaffe.

Josefines hindbærsnitte er knap så god. Den har fået lige lidt for meget, og Mette 
Blomsterberg ville ikke være imponeret. Dog trækker det op, at stykket er stort, og 
at der er tivolikrymmel på toppen – det er altså den klassiske hindbærsnitte. Kaffen 
smager af rigtig kaffe og er hverken bitter eller tarvelig.

p r I s E N

Vi er rørt til tårer. For de to portioner mad og to kopper kaffe kommer vi i alt af med 
135 kroner. Det er en rigtig god og fair pris, og vi er blevet alvorligt mætte. Derudover 

er priserne i kantinen på øjemål, når man selv tager sin mad. Det trækker efter vores 
mening op, fordi det bidrager til stedets uhøjtidelige stemning. 

s T E M N I N g E N

Selvom kantinen er meget velbesøgt, og rummet er meget stort, er akustikken al-
ligevel god. Det er nemt at tale med hinanden over maden, selvom der sidder andre 
ved vores bord. Stemningen er down-to-earth, der sidder studerende, som arbejder, 
ved flere af bordene. Alt i alt er det et rigtig hyggeligt sted, der lige er en enkelt 
blomst eller to på bordet fra at score topkarakter for sin stemning. 

k o N k L U s I o N

Stedet er hyggeligt. Det er som lærerværelset på den gode måde. Masser af træ og 
god akustik. Maden er billig og god og spiller godt sammen med stedets profil, hvor 
der er større fokus på at være gedigen end på at være innovativ. Hvis du hellere vil 
have frikadeller end quinoasalat og granatæble-topping på din dessert, er Matema-
tisk Kantine lige stedet for dig.

Se alle anmeldte kantiner på omnibus.au.dk/kantineanmeldelser

anmeldt af Josefine Mølbjerg Dueholm og Line Slot, der begge læser statskundskab på 
femte semester fortalt til Adam Anker-Møller  fotos Anders Trærup

Brændende kærlighed og velsmagende lår
KantineanMelDelSe I Matematisk Kantine får du lærerværelseshygge og mormormad. 
Kvaliteten er i top og prisen i bund, så Omnibus’ anmeldere er imponeret.

Er du brødflov, 
og har du kritiske 

smagsløg?
Så kan du blive kantineanmelder for en dag for 
Omnibus. Du skal være studerende eller ansat 

på Aarhus Universitet og gerne madglad og 
madinteresseret, men som minimum skal du 

gå op i muligheden for at få et godt, veltilberedt 
måltid mad på AU til en fair pris. Vi anmelder 

både maden og stemningen i kantinen.

Skriv til omnibus@au.dk

Hindbærsnitten var lidt mørk i afbagningen, som Mette Blomsterberg ville have sagt. Til gengæld havde den tivolikrymmel på toppen, som 
en klassisk hindbærsnitte bør have ifølge Omnibus’ udsendte anmeldere. Squashkagen gik rent ind i al sin hjemmebagte magt og vælde.

Mad: 1-5 Omnibuslogoer
1 Adr!
2 Frokosten glider kun lige ned
3 Ikke nogen kulinarisk oplevelse, men  
 maden lukker munden på en 
 knurrende mave
4 Glade smagsløg!
5 Mums! Her kommer jeg gerne igen …

Stemning: 1-3 Omnibuslogoer
1 Kedeligt/koldt/overfyldt/mennesketomt
2 Fint nok, men ikke vildt spændende
3 Hyggeligt – gid, at frokostpausen  
 aldrig sluttede!

StemningMad


