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FORORD

Aarhus Universitets Forskningsfond
blev stiftet i 1944 og har som formål
at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet. Som en
privatretlig, erhvervsdrivende fond
er fonden fortsat et enkeltstående
eksempel i den danske universitetsverden på en såkaldt endowment.
Selvom fondens årlige uddelinger
i den store sammenhæng udgør en
beskeden del af universitetets omsætning og eksterne forskningsfinansiering, har forskningsfonden en særlig
betydning, fordi der er tale om helt
frie midler. Friheden, det dynamiske og det uventede gennembrud er i
højsædet.
Denne årsberetning indeholder indledningsvis et overblik over
henholdsvis fondens forretning og
fondens uddelinger. Årsberetningen indeholder tillige artikler om en
håndfuld unge forskere, der modtager Aarhus Universitets Forskningsfonds ph.d.-priser på hver 50.000 kr.
for deres fremragende ph.d.-arbejde.
Desuden rummer årsberetningen en
artikel om status på Aarhus Institute
of Advanced Studies (AIAS), som af
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Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Forskningsfond blev besluttet oprettet i marts 2011 med en
startbevilling på 50 mio. kr. fra fonden. AIAS huser et fellowship-program, hvor danske og internationale
forskere i en afgrænset periode kan
komme og gennemføre deres forskningsprojekter i unikke rammer.
Årsberetningen indeholder desuden en oversigt over årets uddelinger og et kig ind i to af fondens datterselskaber, dels Parkkollegierne,
som blev et datterselskab i sommeren
2014 og dels Cheminova, som fonden
kunne holde 70-års jubilæum med
som hovedaktionær i Auriga Industries A/S i 2014. Samtidig blev der
i 2014 indgået en salgsaftale mellem
Auriga Industries A/S og FMC Corporation om salg af Cheminova – en
aftale, som vil betyde meget for fondens uddelingsniveau i fremtiden.
Frasalget blev endelig gennemført i
april 2015.
Endelig indeholder årsberetningen et uddrag af årsrapporten for
fonden, Forskningsfondens ejendomsselskab, Incuba, samt en orien-

tering om Sandbjerg Gods’ udvikling
i 2014.
Vi ønsker med årsberetningen
at give læseren et indblik i fondens
arbejde i det forløbne år. Aarhus Universitets Forskningsfond vil gerne
benytte lejligheden til at sige tak til
universitetet, øvrige samarbejdspartnere, medarbejdere og ledelser i dattervirksomheder for et godt samarbejde i 2014.
God læselyst!
Brian Bech Nielsen
Formand for Aarhus Universitets
Forskningsfonds bestyrelse
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NYE MULIGHEDER
OG ENDNU
EN DATTER
2014 var et begivenhedsrigt år, fordi Auriga
Industries A/S underskrev en salgsaftale
om frasalg af Cheminova A/S. For fondens
vedkommende betyder det en fordob
ling af aktiverne og nye muligheder for
uddelingsniveauet. Fonden modtog Kolle
gierne i Universitetsparken som gave, som
blev til datterselskabet Parkkollegierne A/S.
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
slog sidste års præstationer med endnu
et rekordstort resultat. Fonden uddelte
57,5 mio. kr., og har arbejdet med nye
virkemidler og et øget uddelingsbudget.
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FORRETNINGEN AARHUS
UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND
Som det forgangne år har været et
eksempel på, er det økonomiske
grundlag for fondens uddelingsvirksomhed gennem årene vokset betydeligt. De første år kom midlerne
udelukkende fra Cheminova, mens
forretningen med tiden er blevet
udvidet til også at omfatte en væsentlig ejendomsaktivitet i Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S og en
støt stigende indsats inden for innovation, virksomhedsudvikling og
videnudvekskling i Alexandra Instituttet A/S, Incuba A/S og CapNova
A/S.
De seneste år er porteføljen vokset: I 2012 modtog Aarhus Universitets Forskningsfond samtlige aktier i
Alexandra Instituttet A/S, og i sommeren 2013 overtog fonden Aarhus
Universitetsforlag. I sommeren 2014
modtog fonden Kollegierne i Universitetsparken som gave, og det blev til

datterselskabet Parkkollegierne A/S.
De tre forretninger synes som
skabt til fonden. Alexandra Instituttet skaber som godkendt GTS-institut væsentlige forbindelser mellem
universitetets forskere og den kommercielle sektor, mens Aarhus Universitetsforlag er med til at sikre, at
forskernes viden bringes i spil i samfundet og bidrager til den offentlige
debat. Parkkollegierne har huset studerende fra Aarhus Universitet siden
1935 og er med til at sikre smukke og
universitetsnære rammer for de studerende ved Aarhus Universitet.
Døtrene bidrager således ikke
kun til den økonomiske bundlinje og
fondens mål om at være evergreen
– men også til fondens ønske om at
bidrage til formidling af forskernes
arbejde og at skabe gode rammer
for Aarhus Universitets fremtidige
forskere og samfundets kommende
arbejdsstyrke.

På forretningssiden er bundlinjen afgørende. Forskningsfonden har
ganske vist et stort spillerum til at
være tålmodig, men udgangspunktet er, at der kun investeres i aktiviteter, hvor man forventer et økonomisk
afkast.
Og motivationen er klar: Det er
netop afkastet, der sætter Aarhus
Universitets Forskningsfond i stand
til hvert år at gøre en forskel. Fondens
centrale formål er at bidrage til fremragende forskning på Aarhus Universitet, og det lader sig ganske enkelt
ikke gøre uden et stabilt økonomisk
grundlag.
AURIGA INDUSTRIES A/S
Den vigtigste begivenhed for fonden i 2014 var, at det den 8. september 2014 blev offentliggjort, at Auriga
har underskrevet en salgsaftale vedr.
frasalg af Cheminova A/S, der repræsenterer alle Aurigas operationelle

2.430 MIO. KR.
AKTIVFORDELING

33%

31%
36%
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aktiviteter. Auriga meddelte i april
2015, at de sidste godkendelser fra
konkurrencemyndigheder er opnået, og at frasalget af Cheminova i forlængelse deraf er effektueret. Derefter har Auriga til hensigt at udlodde
det overskydende provenu til aktionærerne. Udlodningen forventes at
finde sted i 2015. Cheminova A/S er
frasolgt for en sum af cirka 10,5 mia.
danske kroner på en nettogældsfri
basis, svarende til et kontant vederlag
på cirka 8,5 mia. kr. Da fonden ejer
38,55 % af aktierne i Auriga Industries
A/S, forventes en andel på cirka 3,2
mia. kr.
I det hele taget var 2014 påvirket
af frasalget af Cheminova, som ved
årets afslutning afventede godkendelser fra konkurrencemyndigheder,
for at transaktionen kan blive endeligt gennemført. Det endelige frasalg
fandt sted i april 2015.
FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
Forskningsfondens Ejendomsselskab
havde endnu et rekordår i 2014 med
et resultat på 55 mio. kr. Selskabet
arbejder fortsat på at udbygge ejen-
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domsporteføljen gennem erhvervelser af velplacerede ejendomme med
henblik på at videreudvikle et attraktivt udbud af lokaler, der samtidig
kan medvirke til at understøtte Aarhus Universitets unikke placering
som byuniversitet. Selskabet forventer en fortsat positiv udvikling for
2015.
ALEXANDRA INSTITUTTET A/S
I 2014 har der været et fortsat fokus
på at styrke og konsolidere det kommercielle salg af forskningsbaserede
ydelser. Derfor er der i 2014 investeret i udvikling af en række produkter og ydelser baseret på resultater
fra F&I-projekter, ligesom Alexandra
Instituttet har investeret gennem selskaber, hvor instituttet har et delvist
ejerskab.
Instituttet havde i 2014 en omsætning på niveau med 2013, og resultatet er påvirket af, at der i året er gennemført og udgiftsført større investeringer, herunder ikke mindst i
instituttets porteføljevirksomheder.
For 2015 forventes en stigning i aktivitetsniveauet, ligesom der forventes
en stigning i omsætning og resultat.

AARHUS UNIVERSITETSFORLAG A/S
Forlagets resultat i 2014 var særdeles tilfredsstillende og var bedre
end forventet. Forlagets aktiviteter
opnåede i 2014 en betydelig positiv opmærksomhed. I juni modtog
bogserien Tænkepauser Den Danske Bogdesignpris, og samme serie er
flere gange af forskningsministeren
blevet fremhævet som forbilledlig
forskningsformidling.
Forlaget udgav i 2014 55 nye bøger,
heraf var 38 dansk- og 17 engelsksprogede. Af de 55 bøger blev de 36
desuden udgivet som e-bøger. Herudover blev 20 bøger genoptrykt, og
15 nyudgivelser blev taget i kommission.
Selskabet forventer i 2015 en fortsat positiv udvikling.
PARKKOLLEGIERNE A/S
Parkkollegierne A/S blev i 2014 et nyt
selskab i koncernen. Ved stiftelsen
af Parkkollegierne A/S i sommeren
2014 blev samtlige aktiver og passiver
fra den selvejende institution i Kollegierne i Universitetsparken overdraget til selskabet, herunder ikke

7

Formand Brian Bech Nielsen og
direktør Jørgen Lang, (t.h.)

mindst de ni kollegier. I forlængelse
heraf blev samtlige aktier i det nystiftede selskab overdraget til Aarhus
Universitets Forskningsfond som en
gave fra den selvejende institution i
Kollegierne i Universitetsparken.
Formålet med gaveoverdragelsen
var at sikre, at Parkkollegierne på et
mere solidt og langsigtet grundlag
fortsat kan tjene som attraktive boliger for studerende ved Aarhus Universitet, og at Parkkollegiernes funktion som en vigtig del af Aarhus Universitets fysiske og sociale campusmiljø opretholdes.
Kollegiebygningerne består af i alt
ni kollegieblokke og et fælleshus, som
er centralt placeret i Universitetsparken i Aarhus. Med i alt 496 værel-

ser, opført i perioden 1935-1962, giver
Parkkollegierne de studerende ved
Aarhus Universitet en unik mulighed
for at bo tæt på deres studiested og
på et kollegie med en særlig kollegieånd.
INCUBA A/S
Den aktivitet, der har lagt beslag på
flest ressourcer, har været færdiggørelsen og ibrugtagningen af den
nye afdeling på Navitas, der først og
fremmest er udviklet i samarbejde
med Aarhus Universitet og Aarhus
Maskinmesterskole. Indkøringen af
bygningen er fortsat gennem 2014 og
begyndelsen af 2015. Et samarbejde
med de to uddannelsesinstitutioner i
form af Navitas Science & Innovation

AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND
NØGLETAL
		

DKK 1.000

2014

2013

2012

2011

2010

Resultat af erhvervsmæssig virksomhed 119.144

239.618

95.990

15.728

4.180

56.576

39.223

64.211

-5.018

73.660

175.720

278.841

160.201

10.710

77.840

57.422

87.449

87.862

73.513

36.858

Resultat af almennyttig virksomhed
Resultat i alt før uddelinger
Uddelinger
Balancesum

2.430.256 2.303.944 2.080.947 1.999.778 2.069.995

Egenkapital

2.253.339 2.122.778 1.944.650 1.870.189 1.979.274
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peger frem mod væsentligt tættere
relationer mellem uddannelse, iværksætteri og erhvervsudvikling.
Selvom den økonomiske krise ikke
kan aflyses, har 2014 været et godt
år for udlejningen af INCUBA’s kontorfaciliteter. Antallet af virksomheder i de tre afdelinger er ved udgangen af 2014 på 125. Årets resultat
afspejler øgede omkostninger ved
at sætte afdelingen på Navitas i drift
og herunder anvendelse af forskellige introduktionsprogrammer over
for nye lejere. Under omstændighederne er resultatet tilfredsstillende,
men under mere stabile forhold bør
det kunne forbedres. Lanceringen af
StartupLab har været meget tilfredsstillende og medført større tilgang af
denne nye type virksomheder. Arbejdet med konceptet er fortsat i 2015.
INCUBA INVEST A/S
Selskabet opnåede i 2014 et underskud på 0,5 mio. kr. og forventer i
2015 et positivt resultat.
CAPNOVA A/S
Pr. 1. januar 2014 fusionerede Østjysk
Innovation A/S, CAT SEED A/S og
CAT Management ApS og fortsatte
under selskabsnavnet CapNova A/S.
Selskabet er et statsligt godkendt
innovationsmiljø og har i 2014 fortsat
arbejdet med de to særlige fokusområder: Interactive og food-tech. Inter
active har som fokusområde bygget
videre på selskabets succesfulde investeringer i computerspil. Investering
i computerspil fortsættes, men fremover vil de blive suppleret med investeringer i e-health, e-learning og
middleware.
Food-tech som fokusområde er
valgt, fordi selskabets investeringsanalyser viser et stort udækket kapitalbehov i den helt tidlige fase af nye
virksomheders liv. Investeringsind-
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UDDELINGER I 2014
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satsen vil rette sig bredt mod råvarer
og naturressourcer, teknologi og processer samt detail. En væsentlig del
af investeringerne forventes at blive
foretaget i alliance med stærke industripartnere. Over en treårig periode
forventet mixet af CapNova’s årlige
investeringer at være 40 % interactive, 40% food-tech og 20% andet. Selskabet forventer en positiv udvikling
for 2015.
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DEN LIKVIDE PORTEFØLJE
Af fondens samlede aktiver udgør de
likvide aktiver – dvs. fortrinsvis børsnoterede værdipapirer – cirka en
tredjedel. Fonden har ved udgangen
af regnskabsåret investeret i børsnoterede aktier og obligationer samt
andre ikke-noterede porteføljeaktier
til en samlet værdi af 878,3 mio.
ÅRETS RESULTAT
Fonden havde i 2014 et overskud
før uddelinger på 175,7 mio. kr. Den

erhvervsmæssige andel udgjorde
119,1 mio. kr. af overskuddet. Alt i alt
vurderes 2014 at være et tilfredsstillende år.
UDDELINGERNE
Fonden uddelte i 2014 57,5 mio. kr.
til forskningen på Aarhus Universitet. Som omtalt i årsberetningens forord har forskningsfonden en særlig
betydning, fordi der er tale om helt
frie midler. Eksempelvis valgte fondsbestyrelsen at støtte Aarhus Insti-
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kun den halve historie. For generøsi
teten og risikovilligheden er bygget
på et fundament af forretningsorien
teret tænkning og forsigtighed.
En mere detaljeret oversigt over
fondens uddelinger og uddybning af
de specifikke indsatsområder findes
i afsnittet Oversigt over uddelinger i
2014 på siderne 24 til 37.
ET SKELSÆTTENDE ÅR
Tilbage står, at der i 2014 er tale om
et skelsættende år på forretnings
siden af fondens aktiviteter.

tute of Advanced Studies med en
bevilling på 13 mio. kr., der skal ses i
forlængelse af den oprindelige bevil
ling på 50 mio. kr. Aarhus Institute of
Advanced Studies vil blive beskrevet
nærmere i artiklen Nyskabende institut giver tid til omveje på side 20.
For de forskere, som modtager
bevillinger, er Aarhus Universitets
Forskningsfond en medspiller, der er
økonomisk stærk og samtidig mere
villig end de fleste til at løbe en risi
ko for forskningens skyld. Men det er
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NYE MULIGHEDER
Året 2014 var et banebrydende år for
fonden, da Aurigas salg af Chemino
va A/S skaber nye muligheder – både
på forretningssiden og på uddelings
siden.
Fonden har via frasalget af Che
minova blandt andet fået mulighed
for at oprette en række nye virkemid
ler i 2015. Herunder det nye virke
middel AUFF NOVA med fokus på
vækstlag og multidisciplinaritet. Des
uden oprettes AUFF Starting Grants
til adjunkter med henblik på at styr
ke adjunkters muligheder for at etab
lere sig og udvikle sig til topforskere,
samt AUFF Starting Grants til lekto
rer med henblik på at tiltrække og
fastholde topkvalificerede forskere
til lektorstillinger. Dertil kommer, at
fonden opretter mobilitetsstipendier,
en ny pulje til summer camps
på Sandbjerg Gods og en ekstrapul
je til vigtige og mere uforudsigelige
behov.
AUFF NOVA har til formål at sti
mulere iværksættelse af dristige og
nytænkende forskningsprojekter,
som typisk vil have vanskeligt ved at
opnå støtte fra anden side. Desuden
må projektets hypotese eller pro
blemstilling gerne rumme et opgør
med eksisterende paradigmer og
anvise nye metoder. Projektet skal
tage udgangspunkt i en høj kernefag
lighed hos ansøgeren, men også pla
ceres i krydsfeltet mellem faglighe
der. Det er det videnskabelige poten

tiale og originaliteten, der er afgøren
de.
Formålet med mobilitetsstipen
dierne er at give etablerede AU-for
skere mulighed for at tage ophold på
udenlandske topinstitutter, eventuelt
i form af sabbaticals. Der skabes der
med flere karriereveje, og universi
tetets forskere gives mulighed for at
udvikle og gennemføre forsknings
projekter på baggrund af deres faglige
interesseområder ved forskningsin
stitutioner i udlandet.
Det bliver nu også muligt at søge
midler til summer camps på Sand
bjerg Gods, som er et virkemiddel,
der skal ses som en udvidelse af det
nuværende støtteprogram til semi
narophold på Sandbjerg Gods og som
kan støtte forskeres ophold og lønud
gifter på en summer camp på Sand
bjerg Gods, hvor eksempelvis forske
re underviser forskere.
Endelig oprettes et nyt virkemid
del med navnet ekstrapuljen, hvis
formål er at dække mindre, men vig
tige og mere uforudsigelige behov,
såsom forskernetværk, analysepenge,
feltarbejde, første afprøvning af en
ny idé m.v. Virkemidlets formål er at
skabe bedre muligheder for AU’s for
skere i forhold til at indgå samarbejde
med små og mellemstore virksomhe
der.
På sigt er det målet at øge udde
lingsniveauet fra de cirka 75 millio
ner kroner årligt til cirka 150 mio. kr.
årligt.
Vi ser selv meget frem til realise
re det potentiale, som året 2014 har
støbt fundamentet til.
Brian Bech Nielsen, formand
Jørgen Lang, direktør

11
11

12

FORSKNINGSFONDENS
UDDELINGER
13

FEM TALENTER
MODTAGER
HÆDER
FOR DERES
FORSKNING
Årets modtagere af Aarhus Universitets
Forskningsfonds ph.d.-pris har leveret
en række højst bemærkelsesværdige
forskningsresultater.
Dem præsenterer vi her.
AF FILIP GRAUGAARD ESMARCH
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Endnu en gang kan Forskningsfonden uddele sin talentpris til fem
ph.d.’er, som har gjort sig ganske særligt bemærket, både med deres resultater og med den måde, de har formidlet dem på.
Hvert hovedområde har i år for 13.
gang indstillet et antal af deres nye
forskertalenter til at modtage prisen.
Bedømmelseskriteriet har naturligvis været, at selve afhandlingen er
af særlig fremragende kvalitet. Samtidig er der taget højde for kandidaternes mere overordnede indsats i løbet
af ph.d.-studiet.
Vi præsenterer prismodtagerne
på de følgende sider: en arkæolog, en
psykolog, en jurist, en fysiker og en
læge. De har beriget verden med ny
viden om grænsemarkeringer, socialfobi, menneskerettighedsbeskyttel-

se, graphen og psykotisk depression.
Efterfølgende er de alle blevet ansat
i postdoc-stillinger, undtagen lægen,
som forsker videre som adjunkt med
sin daglige gang på Risskov Psykiatrisk Hospital.
Hver af præsentationerne er forsynet med en QR-kode, hvormed man
kan hente en kort video om prismodtageren. De kan naturligvis også
findes ved at gå ind på www.auff.dk
under menupunktet ”Presserum”.

OM PH.D.-PRISEN
Aarhus Universitets Forskningsfond
indstiftede sin årlige ph.d.-pris i forbindelse med universitetets 75-års
jubilæum i 2003.
Aarhus Universitets Talentbånd indstiller på baggrund af anbefalinger
fra hovedområderne et antal kandidater, hvorefter universitetsledelsen
og Forskningsfonden foretager den
endelige indstilling.
Alle modtagerne har afsluttet
deres ph.d. året forinden, altså i
dette tilfælde i 2014.
Med anerkendelsen følger 50.000 kr.
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NYT LYS PÅ
BETYDNINGEN
AF FYSISK MARKEREDE
GRÆNSER
En grænse. Er det noget, der adskil
ler, eller noget, der samler? Arkæo
log Mette Løvschal har vist, hvordan
udgravninger fra oldtiden kan udfor
dre vores vanetænkning.
”Vi har på mange områder en idé
om, at som det er i dag, sådan har
det nok altid været. Det gælder for
eksempel med sådan noget som ejen
domsret,” siger hun.
Emnet for hendes ph.d. er for
historisk grænsemarkering i Nord
vesteuropa. Fra omkring år 1000 f.Kr.
spreder konceptet med afgrænsning
af marker sig fra det sydlige England,
hvor fænomenet allerede er opstå
et flere århundreder tidligere. Den
udvikling har Mette Løvschal som
den første undersøgt systematisk.
”Jeg har taget et samlet blik på
de mange forskellige typer af græn
ser. Hvordan er det rent faktisk, at de
indskriver sig i landskabet? Og hvor
dan bruger folk dem?”

GRÆNSER SKABTE LIGHED
Mette Løvschal undrede sig: Hvorfor
byggede man egentlig ikke grænser
i tidlig forhistorisk tid, når man sag
tens kunne?
”Der findes mange former for line
ære markeringer i landskabet fra den
tid, stenrækker, palisader, grave. De
bliver ikke på noget tidspunkt brugt
som grænsemarkering. Først i perio
den omkring 700 til 400 f.Kr. begyn
der linjerne ret pludseligt at blive
brugt til en opdeling af landskabet.
Der sker et klart perceptionsmæssigt
skift af linjer fra noget, der peger, til
noget, der afgrænser.”
Det interessante er samtidig, at
grænserne i første omgang ikke ser
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ud til at være en måde at fordele land
på. Indhegninger og andre former
for skel skal primært kvotere mellem
kvæggræsning og opdyrkning.
”De tidlige grænser er i virke
ligheden snarere en måde at skabe
ens rettigheder for folk på – en lige
lig adgang til ressourcerne. Der gik
meget længere tid, og det gik lang
somt, før grænserne havde udviklet
sig til et kulturelt værktøj og blev et
symbol på ejendomsret eller social
identitet,” påpeger Mette Løvschal.

ET BOOM AF DATA
Titlen på afhandlingen, ”Linjer i land
skabet, grænser i bevidstheden”, illu
strerer den tværfaglige måde, hvor
på Mette Løvschal har kombineret
arkæologi, antropologi og kogniti
onsteori. Hendes nyskabende tilgang
til analysen er dog ikke den eneste
grund til, at arbejdet har vakt inter
national opsigt og anerkendelse.
”Jeg undersøgte grænsemarkerin
gerne over næsten 2.000 år, og på
den måde fik jeg en volumen af data
sæt, som er langt større end tidligere
set på det felt. Samtidig er selve tids
spandet større, end man har set før,”
fortæller hun.
At det overhovedet har kunnet
lade sig gøre, hænger sammen med
et regulært boom i den arkæologi
ske dataproduktion siden starten af
2000-tallet – en følge af, at lovgiv
ningen omkring udgravninger forud
for større byggearbejder er blevet
opstrammet de fleste steder i Euro
pa. Mette Løvschal har vist vejen i
forhold til, hvordan arkæologien kan
udnytte ”big data”.

Forhistorisk arkæologi
Med en gennemgang
af 6.000 arkæologiske
lokaliteter spredt over
Nordvesteuropa har
Mette Løvschal fundet
mønstre for, hvordan
grænsemarkeringer
opstår.
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REGULERING AF
FØLELSER KAN
HJÆLPE
SOCIALFOBIKERE
”Vi mennesker har ikke bare følelser,
vi gør hele tiden noget for at regulere dem. Og det kan vi så gøre på en
mere eller mindre hensigtsmæssig
måde.”
Sådan sammenfatter Mia Skytte
O’Toole tankegangen bag emotionsregulering. Hun lærte den rigtig godt
at kende, da hun allerede som kandidatstuderende i 2008 var på et gæsteophold på Stanford University hos
Dr. James Gross, der er ophavsmand
til tænkningen.
”Jeg var taget til USA med blandt
andet en særlig interesse for socialfobi. Den mest effektive behandling
af den lidelse er kognitiv adfærdsterapi, men den hjælper kun halvdelen.
Så enten må der være noget, vi ikke
forstår, eller noget, vi overser, tænkte jeg. Hos James Gross mødte jeg en
teoretisk ramme til at belyse nogle
af de aspekter, som ikke tidligere var
belyst hos socialfobikere,” siger hun.

FORSTÅELSE AF FØLELSER
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I løbet af sit ph.d.-projekt kom Mia
Skytte O’Toole vidt omkring med et
output på ikke færre end 12 videnskabelige artikler og bogkapitler. Men
de fire studier/artikler, som selve
afhandlingen består af, bidrager på
hver deres måde med ny viden om
socialfobi og peger på mulige terapeutiske tiltag.
”Jeg foretog blandt andet en metaanalyse, som viste, at jo mere social
angst, et menneske oplever, jo dårligere vil det være til at identificere og
forstå egne og andres følelser. Derefter fik jeg den tanke, at hvis man ikke
forstår, hvad der foregår følelsesmæssigt i en selv, hvordan skal man så

Mia Skytte O’Toole

kunne regulere følelserne hensigtsmæssigt?”
Mia Skytte O’Toole anbefaler derfor, at man i tilrettelæggelsen af den
kliniske praksis forholder sig til den
socialangstes følelsesmæssige forståelse. Det kan eksempelvis ske ved, at
klienten og terapeuten ser videoklip
sammen og diskuterer dem.

STØRRE SMERTETOLERANCE
Traditionel kognitiv adfærdsterapi
vil formodentlig fortsat være central
i forhold til socialfobi, vurderer Mia
Skytte O’Toole. Men hun mener, at
behandlingen kan komme til at virke
for flere, hvis man inkorporerer elementer fra ny emotionsreguleringsteori.
”I traditionel kognitiv adfærdsterapi fokuserer man på angsten og
på at tænke realistisk som en strategi til at få angsten væk. I emotionsreguleringsterapien taler man mere
om, at der måske ikke er så meget
i vejen med det at have angst, men
det handler om, hvordan man håndterer angsten. Derfor anvender man
nogle mindfulness-baserede øvelser,
som kan hjælpe socialfobikeren med
at oparbejde en tolerance over for
smertefulde følelser.”
I løbet af et ni måneders forskningsophold i New York blev Mia
Skytte O’Toole – som en slags sidegevinst – oplært i emotionsreguleringsterapi. Det udnytter hun nu i
sin postdoc-stilling på AU, hvor hun
blandt andet skal være med til at
afprøve den nye terapiform på pårørende til kræftpatienter.

Klinisk psykologi
På baggrund af teorier
om emotionsregulering
har Mia Skytte O’Toole
beriget psykologien
med værdifuld viden
om socialfobi og anvist
nye behandlings
muligheder.
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KONSTRUKTIV
DIALOG KAN SIKRE
EUROPÆISKE
MENNESKERETTIGHEDER
En gruppe afrikanske asylansøgere
er nået til Danmark og står nu til at
skulle sendes tilbage til Grækenland,
hvor de i første omgang søgte asyl.
Deres danske advokat vurderer, at det
kan være i strid med menneskerettighederne, da det græske asylsystem er
brudt sammen og fængslerne overfyldte. Sagen kan meget vel ende for
enten EU-Domstolen eller Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol,
som hvert år afgør den slags sager.
Advokaten vil gerne vurdere sine
klienters chancer, men netop det er
blevet betydelig mere kompliceret,
efter at EU’s Charter om Grundlæggende Rettigheder blev bindende
med Lissabon-traktaten i 2009. Dermed fik EU-Domstolen nemlig tildelt en mere selvstændig kompetence
til at fortolke menneskerettighedsspørgsmål.
”Der er sager fra begge domstole,
som viser, at de har vanskeligt ved at
håndtere den slags meget ens sager
på samme måde. Indtil 2009 gik det
fint. EU-Domstolen beskæftigede sig
godt nok i stigende grad med menneskerettighedssager, men altid på basis
af domme fra Menneskerettighedsdomstolen,” konstaterer Louise Halle
skov Storgaard, som har nærstuderet
konsekvenserne af den forrykkede
magtbalance de to domstole imellem.

BESKYTTELSE UDHULES
”Jeg har fundet klare tegn på, at EUDomstolen er ved at løsrive sig fra
Menneskerettighedsdomstolen og
introducere sin egen standard for
menneskerettigheder,” fortæller
Louise Storgaard.
Målet med Lissabon-traktaten var
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ellers at styrke menneskerettighedsbeskyttelsen i Europa og skabe en
ensartet standard. Men på basis af en
analyse af en lang række domme fra
de seneste år kan Louise Storgaard
altså konkludere, at denne målsætning langtfra er indfriet – snarere
tværtimod.
”EU er en meget magtfuld organisation, som har et større maskineri i
ryggen end Europarådet, som Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg hører under. Hvis EU har én
standard, eksempelvis for fortolkning
af retten til familieliv, mens Europarådet har en anden standard, så kan
det være med til at udhule den generelle menneskerettighedsbeskyttelse
for folk i Europa.”

PRINCIPPER FOR DIALOG
Som et væsentligt element i sin ph.d.
har Louise Storgaard derfor udviklet
en række principper for judiciel dialog, altså hvordan de to domstole bør
samarbejde. Hun bygger principperne på retsteori udviklet af den portugisiske juraprofessor Miguel Maduro.
”Det handler blandt andet om,
hvordan den ene domstol bør tage
hensyn til den anden domstols fortolkninger. Langt hen ad vejen er det
nogle helt logiske principper. Det er
bare aldrig så logisk alligevel, når det
skal implementeres i praksis,” siger
Louise Storgaard.
Frem til og med 2017 kan hun med
en postdoc-bevilling forske videre inden for samme felt, og indtil
juli 2015 sker det som gæsteforsker i
Cambridge, England.

Menneskerettigheder
Louise Halleskov Storgaard
har påvist, at de to
europæiske domstole,
som behandler menneskerettighedssager, er nødt til
at samarbejde bedre.
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LASERPULSER
AFSLØRER
KÆMPEPOTENTIALE
I 2D-STOF
To år før den nordjyske teenager
Søren Ulstrup påbegynder sit nanoteknologistudium i Aalborg, har russiske forskere i England gjort en forbløffende opdagelse. Med enkle midler kløver de kulstofkrystallet grafit
ned til blot ét enkelt lag af atomer.
”Jeg har gennem hele min studietid været optaget af de nye 2D-materialer, hvoraf graphen var det første,
man opdagede. Det virker eksotisk,
men man kan godt fremstille et stof,
som ikke har nogen tykkelse. Elektronerne bevæger sig i to dimensioner i
steder for tre. Dermed ændrer stoffet fuldstændigt egenskaber i forhold
til det stof, det kommer af,” fortæller
Søren Ulstrup.
Netop da han som 24-årig er færdig som ingeniør i fysik og nanoteknologi fra DTU, har en AU-forskergruppe fået penge til et ph.d.-projekt
om graphen. For Søren Ulstrup indebærer det en usædvanlig omstilling
fra teoretisk til eksperimentel fysik.
”Det er to vidt forskellige måder at
arbejde på. I et laboratorium opdager man ting, og det har egentlig altid
fascineret mig. Så jeg greb min sidste
chance for at lave sådan et større skifte,” forklarer den i dag 27-årige forsker.

ET VIDUNDERSTOF
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Med sine studier af graphen har
Søren Ulstrup blandt andet vist,
hvordan man kan manipulere med
stoffets elektroniske egenskaber og
dets kvalitet i selve fremstillingsprocessen. Og disse faktorer er da også
helt afgørende.
”Graphen af høj kvalitet har nogle
helt vidunderlige egenskaber, som

Søren Ulstrup

man ønsker at anvende i kombination med andre materialer. Det kan
bruges til forstærkning af overflader og som rustbeskyttelse, men på
grund af dets evne til at lede strøm
og varme er det ikke mindst relevant
for elektroniske komponenter og for
energilagring i eksempelvis solceller,”
siger han.
Et af Søren Ulstrups mest opsigtsvækkende fund ser ud til at kunne få
stor betydning for fremstillingen af
netop solceller:

HØSTER ELEKTRONENERGI
”Vi udsatte graphenen for nogle
ultrahurtige laserpulser. Og det viste
sig, at vi med laserlyset kunne bringe
mange af materialets elektroner ud af
deres grundtilstand. Den energi, de
frie elektroner skaber inde i graphenen, vil kunne ’høstes’ i en solcelle,”
lyder det fra Søren Ulstrup.
Konsekvensen er, at en graphenbaseret solcelle har potentialet til at
være ekstremt effektiv. Om det virker i praksis, må tiden vise. Men den
internationale opmærksomhed om
Søren Ulstrups resultat er uomtvistelig – og han overlader det gerne til
andre at bygge selve solcellen.
”Min forskning går ud på at undersøge de helt fundamentale processer. Det gælder også i forhold til at
finde andre 2D-materialer med egenskaber, som kombineret med graphen kan vise sig at være fuldstændig
mindblowing,” siger forskerstortalentet som eksempel på, hvad han med
en prestigefyldt Sapere Aude-bevilling i ryggen beskæftiger sig med i sin
nuværende postdoc-stilling i Berkeley, Californien.

Nanoteknologi
Med en helt ny måde
at undersøge
graphens egenskaber
på, har Søren Ulstrup
sandsynliggjort,
at det todimensionelle
materiale vil kunne
revolutionere
solcelleindustrien.
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NU KAN GRADEN
AF PSYKOTISK
DEPRESSION MÅLES
”Finanskrisen er min skyld.”
”Nej, hør nu her, det kan jo ikke
passe! Bare fordi dine egne investeringer ikke er gået helt som ønsket?
Det er helt urealistisk.”
”Det er pænt af dig at sige. Men jo,
sådan er det! Og det er jeg frygtelig
ked af.”
Mennesker med sygdommen psykotisk depression kan have vrangforestillinger eller endda hallucinationer, som på raske mennesker virker helt utrolige. Ofte er de forbundet med en skyldfølelse, som er fuldstændig overvældende og umulig at
abstrahere fra.
Det fortæller læge Søren Dinesen
Østergaard, som under sin ph.d. studerede den svære sindslidelse. Resultatet var blandt andet en ny målemetode, som kan gøre det lettere at sikre
den rigtige behandling.

VURDERING AF SYMPTOMER
”Udfordringen ved at måle sværhedsgraden af psykisk sygdom er, at vi
mangler biologiske markører. Måske
vil man i fremtiden kunne se det på
en hjernescanning. Men vi kan stadig
kun måle det ved at udspørge patienten på en struktureret måde og vurdere sværhedsgraden af de enkelte
symptomer,” forklarer Søren Dinesen
Østergaard.
I forbindelse med måling af psykotisk depression har man hidtil kun
haft almindelige depressionsmåleværktøjer til rådighed. Og de tager
ikke højde for de psykotiske symptomer. Søren Dinesen Østergaard
tog afsæt i eksisterende målemetoder udviklet til henholdsvis depression og psykose. Herfra udvalgte han
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en række af de symptomer, som er
karakteristiske for netop psykotisk
depression. Resultatet er en skræddersyet metode, som man også kan
anvende på almindeligt deprimerede
mennesker og så oven i hatten få et
fingerpeg om en eventuel begyndende psykose.
”På den måde kan metoden måske
have en screeningsfunktion, så man
kan få nogle patienter tidligere i
behandling. Men helt overordnet
er det vigtigt at kunne følge psykotisk deprimerede tæt, for risikoen for
selvmord er faktisk overhængende
ved den sygdom,” siger Søren Dinesen
Østergaard, som med den nye skala
naturligvis håber at kunne bidrage til
et fald i selvmordsraten.

SKALAEN VIRKEDE
Det helt store logistiske arbejde for
Søren Dinesen Østergaard bestod i at
få valideret skalaen på et stort antal
patienter for dermed at vise, at den er
tilstrækkeligt følsom.
”I godt og vel et år rejste jeg landet
rundt til 13 danske hospitaler og filmede mine interviews med 50 patienter. Henholdsvis to yngre læger og to
meget erfarne psykiatere vurderede
derefter patienterne på den nye skala,
og de viste sig at være tilstrækkeligt
enige.”
En yderligere validering af metoden kunne skaffes via data fra en
amerikansk lægemiddelundersøgelse.
Her var flere hundrede patienter med
psykotisk depression blevet målt på
begge de skalaer, som Søren Dinesen
Østergaards nye skala bygger på.
Ind til videre er skalaen ved at blive
oversat til seks sprog.

Klinisk psykiatri
Søren Dinesen Østergaard
har forbedret mulig-
hederne for at vurdere
sværhedsgraden af
psykotisk depression.
Det kan føre til bedre
behandling.
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NYSKABENDE
INSTITUT GIVER
TID TIL OMVEJE
En rekordstor EU-bevilling
betyder, at det nye Aarhus
Institute of Advanced Studies
for alvor har fået luft under
vingerne. Her har 34 forskere
privilegeret adgang til én af
forskningsverdenens mest
knappe ressourcer.
AF THOMAS SØRENSEN
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Mere tid. Det vil være et populært
svar, hvis du spørger ti forskere,
hvad de godt kunne ønske sig i deres
arbejdsliv.
Nogle svarer måske, at de helst
vil have flere forskningsmidler, men
mange af dem vil formentlig bruge
pengene til at købe sig mere tid.
Tid til at fordybe sig i forskningen,
og tid til at afsøge nye samarbejdsmuligheder med kolleger.
Den tid får man som fellow på
Aarhus Institute of Advanced Studies
(AIAS). Et institut, der blev grundlagt med en bevilling på 50 mio. kroner fra Aarhus Universitets Forskningsfond. AIAS er det eneste af sin
art i Danmark og har på trods af sin
unge alder allerede høstet international anerkendelse og tiltrukket ansøgere fra hele verden.

INSTITUT FOR VIDEREKOMNE

REKORDSTOR BEVILLING

Konceptet bag AIAS er relativt simpelt: Dygtige forskere fra hele verden kan som fellows få mulighed for
at hellige sig et enkelt projekt i en
periode på op til tre år. Der er ingen
krav om at undervise eller publicere
artikler undervejs, og man kan derfor
koncentrere sig fuldt ud om arbejdskrævende og banebrydende forskningsprojekter, som det ellers kan
være svært at få tid og ro til.
Den slags rammer er naturligvis
attraktive, og i den seneste ansøgningsrunde modtog AIAS 150 ansøgninger, selvom der maksimalt er
plads til 12 nye fellows. Blandt ansøgerne var der både seniorforskere og
unge forskere fra 45 forskellige lande,
og alle fagområder var repræsenteret.
Forude venter en omfattende evalueringsproces, hvor internationalt
anerkendte forskere skal bedømme
ansøgningerne. Og kun de absolut
bedste projekter kommer igennem
nåleøjet.
AIAS’ høje faglige standarder – og
ikke mindst den meget udstrakte frihed for instituttets fellows – betyder, at man på rekordtid er blevet
optaget i en prestigefyldt international organisation af lignende institutter, og at man har forhåbning om at
komme med i endnu en gruppe, hvor
man vil være i eksklusivt selskab med
verdenskendte institutter fra Berlin,
Uppsala og Cambridge.

”Det er stadig kun godt halvandet år
siden, at vi så at sige startede AIAS
fra grunden. Men de internationale
organisationer er meget imponerede
over vores skarphed og kompromisløshed i forhold til konceptet og forskernes frihed. Derfor er vi nået utroligt langt på kort tid. Der er institutter, som har eksisteret i 20 år, og som
stadig ikke kan blive indlemmet i de
her grupper”, fortæller AIAS-direktør Morten Kyndrup, der kommer fra
en stilling som professor i Æstetik og
Kultur på Aarhus Universitet.
Ifølge direktøren var netop kompromisløsheden også med til at sikre,
at AIAS i slutningen af 2013 gjorde
sig fortjent til en såkaldt Marie Curie
COFUND-bevilling fra EU på hele 46
millioner kroner.

AIAS FAKTA
AIAS huser lige nu 34 fellows fra 17 lande.
Aldersmæssigt spænder de fra 29 til 75 år,
og fagligt er spredningen lige så stor.
Foruden COFUND-fellowships tilbyder AIAS
Jens Christian Skou fellowships til forskere ansat
ved Aarhus Universitet
AUFF bevilgede i 2012 50 mio. kr. til etableringen
af AIAS
I 2014 har AUFF bevilget 13 mio. kr.

AA R H U S U N I VE R S I TE TS FO RS KNI NG S FO ND

COFUND-midlerne var den største enkeltbevilling, som Aarhus Universitet modtog i regi af det syvårige
europæiske forskningsprogram FP7.
Som navnet antyder, afhænger bevillingen af medfinansiering, og her har
Aarhus Universitet og Aarhus Universitets Forskningsfond hver bidraget med cirka 10 millioner i 2014.
”COFUND har betydet, at vi har
kunnet besætte alle de 34 fellowships,
vi har plads til. Nu hvor vi er på fuld
kapacitet, kan vi virkelig fornemme,
hvordan konceptet fungerer. Og vi
ser mere og mere, hvordan forskerne ikke bare arbejder med deres egne
projekter, men at de også er med til at
berige og udfordre hinanden på kryds
og tværs af fagdiscipliner. Eksempelvis er fellows lige nu involveret i en
konference om visualisering i videnskaberne og i en om aldring, begge
helt på tværs af fagområder, ”, fortæller Morten Kyndrup.
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TID TIL FAGLIGE OMVEJE
Netop udvekslingerne mellem forskere fra forskellige fagområder er noget
af det, der gør AIAS til et særligt sted
for sine fellows.
Ét af de få faste krav til forskerne
er, at de skal deltage i jævnlige seminarer, hvor en fellow præsenterer sit
projekt. Det betød eksempelvis, at 33
internationale forskere fra forskellige
fagområder i marts hørte amerikanske Amy Iler fortælle om, hvordan
klimaforandringer påvirker planters
levevilkår i Grønland og Colorado.
”Jeg havde en figur med i mit
oplæg, som jeg nok har vist til tusind
af mine fagfæller igennem tiden. Men
her ved AIAS-seminaret fik jeg et
spørgsmål om figuren, som jeg aldrig
havde tænkt over før, og som giver
utrolig stor mening for mit arbejde.
Det kom fra en kollega, som normalt
ikke ville have været med til sådan et
seminar, fordi hans forskningsområ-

Fælles seminarer giver AIAS’ fellows mulighed for
at dele idéer og tanker på tværs af fagdiscipliner.

de ligger for langt fra mit”, fortæller
Amy Iler om oplevelsen med at præsentere sin forskning for de øvrige
fellows.
Molekylærbiolog Bjørn Panyella
Pedersen stemmer straks i. For ham
har COFUND-bevillingen været en
mulighed for at komme tilbage til
Danmark og Aarhus Universitet med
sin familie efter en årrække ved University of California, San Francisco:
”Præcis. AIAS får os til at se vores
forskning i et andet lys, fordi vi bliver stillet nogle helt andre spørgsmål,
end vi er vant til. Det er ikke nødvendigvis fordi vi konstant søsætter formelle forskningsprojekter med
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de andre fellows, men der er virke
lig værdi i at være sammen med folk
fra andre discipliner, fordi vi bliver
udfordret til at angribe vores arbejde
fra nye vinkler”.
Igen spiller tiden en afgørende rol
le. Både Bjørn Panyella Pedersen og
Amy Iler peger på, at man som for
sker i en normal hverdag ganske
enkelt ikke har den tid, det kræver at
engagere sig i andre forskningsområ
der.
”Det kræver tid at finde ud af, hvor
de faglige overlap kunne være, og
den tid har man ikke normalt. Det er
ikke til at vide, hvor man skal starte.
Og derudover er det sjældent, at man
lige støder på en historiker, når man
arbejder på et naturvidenskabeligt
institut”.

DET, DER IKKE KAN MÅLES
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Historikere møder man dog på AIAS.
Én af dem er den tyske professor Jür

gen Elvert, der er tilknyttet universi
tetet i Köln. Han opfatter den fami
liære stemning blandt de 34 fellows
som et stort aktiv, og også han ser
store fordele i, at der er tid til at ind
lede samtaler på tværs af faggrænser:
”Man ved aldrig på forhånd, om
der er potentiale for et samarbej
de, når man møder en kollega fra et
andet felt. Det skal man have tid til
at udforske, og det har man ikke i en
hverdag, hvor de fleste forskningsak
tiviteter er meget målstyrede, og hvor
man ofte også er nødt til at bruge en
del tid på ledelse, administration og
andre ting”.
AIAS-direktør Morten Kyndrup
er enig i, at den frie forskningstid ofte
kommer under pres i en moderne
universitetsverden, hvor produktivi
tetsmål er en del af hverdagen.
”Universitetet er i dag meget
instrumentelt indrettet. Og det er
sådan set i orden – der er mange pro

Som direktør for AIAS skal Morten
Kyndrup skabe rammer for forskellige
fellows fra vidt forskelige akademiske
og kulturelle baggrunde.

cesser, der bliver optimeret på den
måde. Men der er også noget, der kan
gå tabt i al den målstyring. Her på
AIAS er der mere plads til at arbej
de i omveje og lade den individuelle
forsker bestemme retningen for en
periode. Det er stort og dristigt, at
Aarhus Universitet markerer, at den
her form for forskning vil man også
have plads til”, forklarer Morten Kyn
drup, der understreger, at han ikke
ser AIAS-konceptet som et alterna
tiv, men snarere som et supplement
til den øvrige del af universitetssekto
ren.
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RELATIONER SKAL STYRKES
Forbindelserne til det øvrige Aarhus
Universitet er dog noget af det, som
AIAS-direktøren arbejder hårdt på at
styrke. Han peger på, at selvom instituttet er og skal være akademisk uafhængigt, så er det afgørende at bygge
broer til universitetets øvrige faglige
miljøer:
”Der er mange af vores fellows,
som af egen drift underviser og holder forelæsninger rundt på universitetet. For dem er det helt naturligt
at gå i dialog med fagmiljøerne og de
studerende, og jeg tror, det er med til
at udbrede kendskabet og styrke båndene til universitetet. For min egen
del er jeg i gang med at tale med hver
enkelt af institutlederne om, hvordan vi kan få mere ud af hinanden.
Så jeg synes, vi er på rette spor”, siger
Morten Kyndrup, der også fortæller,
hvordan AIAS-huset er blevet åbnet
for bredere akademiske arrange-
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menter på universitetet. Som i oktober, hvor man husede en international mindekonference til ære for den
afdøde nobelprisvinder og professor i
økonomi, Dale T. Mortensen.

Det er afgørende at instituttet bygger broer til andre af
universitetets øvrige faglige miljøer, siger Morten Kyndrup,
direktør for AIAS. Instituttet har base på universitetets
gule bygninger.

NY ANSØGNING I STØBESKEEN
Selvom AIAS har fået en god start
med især COFUND-bevillingen og
de internationale anerkendelser, så
bliver der ikke hvilet på laurbærrene. Morten Kyndrup beretter, at man
allerede er gået i gang med forberedelserne til den næste COFUNDansøgning:
”Vi har nærmest lige fået midler,
som løber helt til 2018, men i den her
verden er det bare med at få armene
ned og rette blikket fremad igen. Så vi
arbejder tæt sammen med de dygtige
eksperter i universitetets forskningsenhed, som også var en stor hjælp
i forbindelse med den nuværende
bevilling. Vi arbejdede halvandet

år på at få den, og hele processen er
så omfattende, at jeg ikke ville byde
min værste fjende at skulle gennemgå den”, fortæller AIAS-direktøren,
der kan afsløre, at EU-systemet efterfølgende kontaktede ham for at bede
om lov til at bruge instituttets ansøgning til at vejlede andre ansøgere.
Den slags bureaukratiske sejre er
dog ikke det, der fylder hverdagen
for Morten Kyndrup og AIAS’ fellows. Her handler det i stedet om
akademiske omveje og videnskabelige fremskridt. Om at skabe tid. Og
ikke mindst om at få mest muligt ud
af den.
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SCHOLARSTIPENDIER

25%
SÆRLIGE INDSATSOMRÅDER

9%

AU IDEAS

8%

23%

6%
4%
3%
22%

GÆSTEFORSKEROPHOLD

PUBLIKATIONSSTØTTE
STYRKET INTERNATIONALISERING
AF PH.D.-UDDANNELSERNE

FORSKNINGSSEMINARER
PÅ SANDBJERG GODS

AIAS

ÅRETS
UDDELINGER

FORSKNINGS
INITIATIVET
AARHUS
INSTITUTE OF
ADVANCED
STUDIES I ALT
13.000.000 KR.

STØTTE PÅ
I ALT
13.335.000 KR.

STØTTE TIL
AIAS
Aarhus Universitets Forskningsfond gav i 2012 en bevilling
på 50 mio. kr. til sikring af det økonomiske grundlag for etable
ring af Aarhus Institute of Advanced Studies (AIAS).
Fonden gav i 2014 en bevilling til fortsat sikring af initiativet.
AIAS’ mission er at fremme forskning af den højeste kvalitet
ved Aarhus Universitet ved at tiltrække talentfulde, højt kvalifi
cerede fellows fra hele verden inden for alle discipliner og give
dem ideelle muligheder for at videreudvikle deres forskning i
kortere eller længere stipendieperioder. AIAS vil sikre stipen
diaternes deltagelse i forskellige former for samarbejde og
udveksling med forskere, forskningsgrupper og talentfulde
studerende ved Aarhus Universitet.
AIAS åbnede dørene i juni 2013 og er hjemsted for research
fellows fra hele verden.

TILLÆGSBEVILLING TIL
FORSKNINGSINITIATIVET
AU IDEAS
Aarhus Universitets Forskningsfond har sammen med Aarhus
Universitet skabt forskningsinitiativet AU IDEAS, som blev
lanceret i 2011. Initiativet har til formål at hjælpe visionære og
originale projektideer med at blive realiseret. Der er to virke
midler inden for initiativet: AUFF Project Development, hvor en
ansøger kan søge op til 500.000 kr., og AUFF Pilot Centres, hvor
der kunne søges 1-1½ mio. kr. pr. år i en periode på 3-5 år.
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STYRKET INTERNATIONALISERING
AF PH.D.UDDANNELSERNE
Angela O’Sullivan, University College
Dublin: Ophold ved Institut for
Molekylærbiologi og Genetik.

RAMMEBEVILLING
PÅ I ALT
3.000.000 KR.

Anja Junghanns, Ernst Moritz Arndt
University Greifswald: Ophold ved
Institut for Bioscience.
Jiehui Zhou, East China Normal
University: Ophold ved Institut for
Fødevarer.

Aarhus Universitets Forsknings
fond har støttet introduktions
forløb for potentielle uden
landske ansøgere til ph.d.studier ved Aarhus Universitet.
Desuden har der været ydet
støtte til forskningsophold ved
Aarhus Universitet for ph.d.-stu
derende, der er indskrevet ved
et udenlandsk universitet.
Endelig har der været ydet
støtte til forskningsophold ved
et udenlandsk universitet for
ph.d.-studerende, der er ind
skrevet ved Aarhus Universitet.

A.
Støtte til rekruttering af
udenlandske forskertalenter
til ph.d.-studier ved Aarhus
Universitet

Linjing Ren, University of Helsinki:
Ophold ved Institut for Bioscience.
María Del Rocío Bernal Zamorano,
University of Maine: Ophold ved
Interdisciplinary Nanoscience Center.

David Lucas Strosnider, State University,

Minna Mathiasson, University of Exeter:

New York: Ophold ved Institut for

Ophold ved Institut for Bioscience.

Æstetik og Kommunikation.
Mohammad Sharif Khan, Obafemi
Marija Ivanovic, London University:

Awolowo University Ile-Ife: Ophold ved

Ophold ved Institut for Uddannelse og

Institut for Fødevarer.

Pædagogik.
Roshani Malla, Free Berlin University:
Aitor Almanza Goicoechea, University

Ophold ved Institut for Agroøkologi.

of Glasgow: Ophold ved Institut for
Molekylærbiologi og Genetik.

Sayed Salman Tabatabai: Nanjing
Agricultural University:

Amirreza Khataee, Sahand University

Ophold ved Institut for Agroøkologi.

of Technology: Ophold ved Institut for
Ingeniørvidenskab.

Seyed Hassan Mirmonsef, University of
Aix Marseille II:
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Ophold ved Institut for Bioscience.
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Yuxin Ma: Nanjing University:
Ophold ved Institut for Agroøkologi.
Odjesa Emomine, University of

B.
Støtte til forskningsophold
ved Aarhus Universitet for
udenlandske studerende

Louisa Taylor, University College
London: Ophold ved Institut for Kultur
og Samfund.

Birmingham:

Francesco Piraino, Scuola Normale

Ophold ved Institut for Folkesundhed.

Superiore og École des hautes études en
sciences sociales: Ophold ved Institut for

Mustafa Aykut Kural, Cukurova

Kultur og Samfund.

University of Medicine: Ophold ved

Pierre Du Plessis, University of

Institut for Klinisk Medicin.

California: Ophold ved Institut for Kultur

Luz Cordoba, University of California:

og Samfund.

Ophold ved Institut for Kultur og

Yong Liu, Shanghai Jiao Tong University

Samfund.

School of Medicine:

Rachel Cypher, University of California:

Ophold ved Institut for Biomedicin.

Ophold ved Institut for Kultur og

Spencer Orey, Duke University: Ophold

Samfund.

ved Institut for Kultur og Samfund.

Groningen: Ophold ved Institut for

Laura Landorff, Bremen International

Marilena Altenfelder de Arruda Campos,

Klinisk Medicin.

Graduate School of Social Sciences:

University of Sao Paolo: Ophold ved

Ophold ved Institut for Kultur og

Institut for Kultur og Samfund.

Anne van Erp, Rijksuniversiteit

Sara Rigon, University of Bologna:

Samfund.

Ophold ved Institut for Folkesundhed.

Azliyana Azhari, Universiti Kebangsaan
Iveta Jurkane-Hobein, Uppsala- og

Malaysia: Ophold ved Institut for

Vesna Makovek, University of Ljubljana:

Södertörn Universitet: Ophold ved

Miljøvidenskab.

Institut for Biomedicin.

Institut for Æstetik og Kommunikation.
Daniel Rosenblum, Tel Aviv University:

Ana Carlota Gonzalez, Southeast

Fransesca Antonini, University of Pavia:

Ophold ved Interdisciplinary

Missouri State University:

Ophold ved Institut for Kultur og

Nanoscience Center.

Ophold ved Institut for Klinisk Medicin.

Samfund.
Mitch Weegman, International Islamic

Gabriela Caldeira Andrade Americano,

Hanna-Riikka Roine, University of

University Malaysia:

Universidado do Estado do Rio de

Tampere: Ophold ved Institut for Æstetik

Ophold ved Institut for Miljøvidenskab.

Janeiro:

og Kommunikation.

Ophold ved Institut for Odontologi.

Sahar al Khasswneh, McGill University:
Hannah Yelin, University of East Anglia:

Müge Ôzbek Akcay, Tyrkiet:

Ophold ved Institut for Æstetik og

Ophold ved Psykologisk Institut.

Kommunikation.

Ophold ved Institut for Geoscience.
Sarah Loboda, University of Twente:
Institut for Bioscience.

Statskundskab: Seks personer til inter-

Stefan Riedel, Ruhr-Universität Bochum:

view med henblik på rekruttering

Ophold ved Institut for Kultur og

Shanxiang Yu, Autonomous University of

Samfund.

Barcelona:
Ophold ved Institut for Fødevarer.

Benedikte Custers, University of Porto:
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Ophold ved Institut for Uddannelse og

Tingting Yang, Nanjing University:

Pædagogik.

Ophold ved Institut for Bioscience.
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Wilhelm von Rosenberg, Imperial
College London: Ophold ved Institut for
Ingeniørvidenskab.

C.
Støtte til udlandsophold
for ph.d.-studerende
ved Aarhus Universitet

Aymeric Daval-Markussen, Institut for
Æstetik og Kommunikation: Ophold ved
University of Auckland.

Mugdha Vaidyas, Tata Institute Mumbai:

Ella Schjødt Paldam, Institut for Kultur

Ophold ved Institut for Økonomi.

og Samfund: Ophold i Santa Barbara
(feltarbejde).

Marilia Bonzanini Bossle, Federal

Avash Piya, Institut for Kultur og

University of Rio Grande: Ophold ved

Samfund: Ophold ved Oxford University.

Institut for Marketing og Organisation.

Sara Tanderup, Institut for Æstetik og
Kommunikation: Ophold ved Ghent

Johanne Helbo Bøndergaard, Institut for
Cristían Fatauros, Universidad Nacional

Æstetik og Kommunikation: Ophold ved

de Córdoba: Ophold ved Institut for

Goethe Universität.

Universitet.

Statskundskab.
Jonas Ross Kjærgård, Institut for Æstetik
Ali Onur Tepeciklioglu, Ege University:

og Kommunikation: Ophold ved Stanford

Ophold ved Institut for Statskundskab.

University.

Jingzheng Ren: Padova University:

Karsten Olsen, Institut for Kultur og

Ophold ved AU Herning.

Samfund: Ophold ved St. Andrews
University.

Christian Maly, Leuphana Universität
Lüneburg: Ophold ved Juridisk Institut.

Nicolai von Eggers Mariegaard, Institut
for Kultur og Samfund: Ophold ved

Mehmet Sahin, Middle Eastern Technical

Université Bordeaux III.

University: Ophold ved Institut for
Statskundskab.

Cecil Marie Schou Pallesen, Institut for
Kultur og Samfund: Ophold i Tanzania

Tom Mboya, Maseno University: Ophold

(feltarbejde)

ved Institut for Statskundskab.
Thomas Palmelund Johansen, Institut
Sebastian Fabian Knab, Universität

for Kultur og Samfund: Ophold ved

Hamburg: Ophold ved Institut for

University of Cambridge.

Marketing og Organisation.
Lone Krogsgaard Svarstad, Institut for
Gauthier Casteran, University of

Uddannelse og Pædagogik: Ophold ved

Toulouse: Ophold ved Institut for

University of Technology, Sydney.

Marketing og Organisation.
Kristine Kabel, Institut for Uddannelse
og Pædagogik: Ophold ved University of
Technology, Sydney.
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PUBLIKATIONSSTØTTE
48
Lektor Anders-Christian Jacobsen,

Institut for Kultur og Samfund: Udgivelse

BEVILLINGER
PÅ I ALT
3.995.683 KR.

af ”Konstantins liv af Euseb fra Caesarea”.
34.334 kr.
Postdoc Lise Skytte Jakobsen, Institut
for Æstetik og Kultur: Udgivelse af ”Ny
skulpturanalyse: Billede, bevægelse og
umonumentale dimensioner”.
50.000 kr.

Ekstern lektor Kasper H. Andersen,

Lektor Jørn Erslev Andersen, Institut for

Lektor Bernard Eric Jensen: Udgivelse af:

Institut for Kultur og Samfund: Udgivelse

Æstetik og Kommunikation: Udgivelse af

”Historie. Fortidsbrug og erindringsspor”.

af ”Middelalderens alkoholkultur”.

”Asger Jorns tunger”.

134.482 kr.

60.000 kr.

35.000 kr.

Professor MSO Per Andersen, Juridisk

Direktør Carsten Fenger-Grøndahl,

Institut for Æstetik og Kommunikation:

Institut: Udgivelse af ”Law and

Aarhus Universitetsforlag: Udgivelse af

Udgivelse af ”Victims and Agents:

Legitimacy”.

272 bøger i det digitale format ePub på

Aesthetic, Cultural and Political

20.000 kr.

eReolen.dk.

Framings of Human Rights”.

267.000 kr.

24.115 kr.

Juridisk Institut: Udgivelse af ”European

Lektor Thomas Fibiger, Institut for

Ph.d. Morten Timmermann Korsgaard,

Challenges for Institutional Investor

Kultur og Samfund: Udgivelse af

Institut for Æstetik og Kultur: Udgivelse

Engagement – is mandatory disclosure

”Etnografiske museer i Norden. Visioner,

af ”Omsorgen for begyndelsen. Hannah

the way forward?”.

holdninger, udfordringer”.

Arendt og pædagogikken”.

10.000 kr.

45.000 kr.

72.153 kr.

Lektor Mads Daugbjerg, Institut for

Lektor Sune Frølund, Institut for

Professor Ove Korsgaard, Institut for

Kultur og Samfund: Udgivelse af ”Dansen

Uddannelse og Pædagogik: Udgivelse af

Uddannelse og Pædagogik: Udgivelse af:

om Dybbøl: Nutidens oplevelser og

”Nature in Education”.

”Pædagogikkens idéhistorie – i dansk

omskabelser af 1864”.

9.000 kr.

perspektiv”.

Ph.d.-studerende Jonas Ross Kjærgård,

Lektor Hanne Søndergaard Birkmose,

41.772 kr.

131.131 kr.
Lektor Anders-Christian Jacobsen,

Lektor Jakob Engberg, Institut for Kultur

Institut for Kultur og Samfund: Udgivelse

Professor Ton Otto, Institut for Kultur og

og Samfund: Udgivelse af ”Conversion

af ”Christ – the Teacher of Salvation.

Samfund: Udgivelse af ”De dødes liv”.

and Initiation in Antiquity”.

A Study in Origen’s Christology and

100.000 kr.

35.078 kr.

Soteriology”.
76.533 kr.

Postdoc Bjørn Rabjerg, Institut for Kultur
og Samfund: Udgivelse af ”Teologi og
filosofi. Forståelse som et grundbegreb i
Løgstrups tænkning”.
80.000 kr.

ÅR S B E R E T NING 2014

29

Lektor Anders Moe Rasmussen, Institut

Professor Eve-Marie Becker, Institut

Docent Ole Høiris, Institut for Kultur og

for Kultur og Samfund: Udgivelse af

for Kultur og Samfund: Udgivelse af

Samfund: Udgivelse af ”Peter Martyrs

”German Idealism Today”.

”Christianity and Theology in Culture

bog Den ny verden, med en indledende

20.000 kr.

and Society Formation – Reformation –

analyse”.

Transformation”.

50.000 kr.

Ph.d. Sine Grove Saxkjær, Institut

70.200 kr.

for Kultur og Samfund: Udgivelse af

Professor MSO Henrik Kaare Nielsen,

”Revealing and Concealing – Secrecy in

Lektor Søren Bengtsen, Center for

Institut for Æstetik og Kommunikation:

Antiquity”.

Undervisningsudvikling og Digitale

Udgivelse af ”Kulturel offentlighed?

89.582 kr.

Medier: Udgivelse af “Doctoral supervi-

Senmoderne kultur mellem dannelsespo-

sion – organization and dialogue”.

tentiale og konsumgode”.

78.992 kr.

152.000 kr.

Udgivelse af ”Living Wellsprings –

Lektor Niels Brimnes, Institut for Kultur

Lektor Kristian H. Nielsen, Institut for

Grundtvig’s Poetic Writing”.

og Samfund: Udgivelse af ”Languished

Matematik: Udgivelse af: Teknologiske

92.127 kr.

hopes. Tuberculosis, the State and

højdepunkter: 50 opfindelser, der ændre-

International Intervention in India, c.

de vores verden”.

Professor Lars-Henrik Schmidt, Institut

1910-85”.

298.172 kr.

for Uddannelse og Pædagogik: Udgivelse

7.500 kr.

Centerleder Michael Schelde, Institut for
Kultur og Samfund, Grundtvig Centeret:

af ”Configuration”.
30.000 kr.

Lektor Bertel Nygaard, Institut for Kultur
Lektor Michael Böss, Institut for Æstetik

og Samfund: Udgivelse af: ”Kærlighed

og Kommunikation: Udgivelse af

som samfundsorden. Samfundsutopier og

Lektor Carsten Bach-Nielsen, Institut

“Bringing Culture Back In: Culture and

politik i Danmark, 1830-1850”.

for Kultur og Samfund: Udgivelse af “Fra

Liberal State Orders”.

59.000 kr.

jubelfest til kulturår – de danske reforma-

103.385 kr.

tionsfester 1617 til 2017”.
120.000 kr.

Lektor Morten Raffnsøe-Møller, Institut
Lektor Louise Bøttcher, Institut for

for Kultur og Samfund: Udgivelse af:

Uddannelse og Pædagogik: Udgivelse af

”Den humane vending”.

Professor Peter Balling, Institut for Fysik

”Development and Learning of Young

70.000 kr.

og Astronomi: Udgivelse af ”Ultrashort-

Children with Disabilities – a Vygotskian

pulse laser excitation of materials”.

Perspective on Development with

Postdoc Morten Riis, Institut for

30.960 kr.

Impairments”.

Æstetik og Kommunikation: Udgivelse

35.000 kr.

af: ”Machine Music – A Media

Direktionskonsulent Kirsten Bang, DCE

Archaeological Excavation”.

– Nationalt Center for Miljø og Energi:

Lektor Erik Exe Christoffersen, Institut

Udgivelse af ”Byens grønne struktur”.

for Æstetik og Kommunikation:

115.025 kr.

Udgivelse af “Om Hotel Pro Forma: Et

Koordinerende klinisk lærestolsprofes-

kunstnerisk forskningslaboratorium”.

sor Raben Rosenberg: Udgivelse af:

50.000 kr.

”Psykiatriens grundlag. Historie – filosofi

Direktionskonsulent Kirsten Bang, DCE
– Nationalt Center for Miljø og Energi:

122.746 kr.

– videnskab”.

Udgivelse af ”Klimatilpasning – hvornår,

Direktør Carsten Fenger Grøndahl,

hvorfor, hvordan?”.

Aarhus Universitetsforlag: Udgivelse af

115.025 kr.

bogserien ”Pædagogisk rækkevidde”.

90.545 kr.

300.000 kr.
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Dr. Marjoleine Sloos, Institut for Kultur
og Samfund: Udgivelse af: ”Bias in
Auditory Perception”.
71.060 kr.
Professor emeritus Peer E. Sørensen,
Institut for Kultur og Samfund: Udgivelse
af: ”Hamsuns sultekunstner”.
165.051 kr.
Lektor Bodil Marie Stavning, Institut for
Æstetik og Kommunikation: Udgivelse af:

SÆRLIGE
INDSATSOMRÅDER
7

BEVILLINGER
PÅ I ALT
5.736.703 KR.

”Signal, pixel, diagram – Haptiske kompositioner og affektive virkninger i Lars
von Triers værker”.
105.000 kr.
Lektor Mikkel Thorup, Institut for Kultur

Aarhus Universitet: 5 ph.d.-priser á

Steno Museet: Udgifter i forbindelse med

og Samfund: Udgivelse af: ”The Total

50.000 kr. til Nina Gram (Arts), Søren

museets fjernlager.

Enemy. Six Chapters of a Violent Idea”.

Gammelmark (Science and Technology),

438.274,13 kr.

9.200 kr.

Kasper Green Larsen (Science and
Technology), Kirstine Kjær Kirkegaard

Ph.d., lektor Stefan Iversen, Institut for

Lektor Mikkel Thorup, Institut for Kultur

(Health) og Peter Arendorf Bache

Æstetik og Kommunikation: Genbevilling

og Samfund: Udgivelse af ”Stat, vold og

(Business and Social Sciences)

af støtte til udgivelse af: ”Den uhyggelige
fortælling i Johannes V. Jensens forfat-

politik – studier i politisk idéhistorie”.
121.985 kr.

Rigmor og Carl Holst-Knudsens

terskab”.

Videnskabspris: Muliggørelse af to viden-

88.000 kr.

Lektor Mikkel Thorup, Institut for Kultur

skabspriser.

og Samfund: Udgivelse af ”Pro Bono?

175.000 kr.

Inequality and Philanthropic Capitalism”.
13.500 kr.

Aarhus Universitet: Drift af gæsteforskerboliger i Nobelparken.

Professor Ulrik Uggerhøj, Institut for

2.000.000 kr.

Fysik og Astronomi: Udgivelse af ”Speciel
relativitetsteori”.

Folkeuniversitetet i Aarhus:

50.680 kr.

Formidling af forskning fra Aarhus
Universitet i 2015.

Professor emeritus Per Vestergaard,

1.900.000 kr.

Center for Medicinsk Uddannelse:
Udgivelse af ”Psykiatriens sande væsen

Aarhus Universitetsforlag:

– en idéhistorisk analyse af en psykiatri i

Støtte til huslejeudgifter.

krise”.

885.429,71 kr.

134.350 kr.
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GÆSTEFORSKEROPHOLD
29
BEVILLINGER
PÅ I ALT
5.169.592 KR.

Faculty of Science and Technology
v/dekan Niels Chr. Nielsen
Ophold ved Institut for Datalogi for Bas
Spitters, Institut Henri Poincare.
345.000 kr.
Faculty of Science and Technology
v/dekan Niels Chr. Nielsen
Ophold ved Interdisciplinary iNano
Center for Xiaojun Han, Harbin Institute
of Technology.
408.614 kr.
Faculty of Health v/dekan Allan Flyvbjerg
Ophold ved Institut for Klinisk Medicin

Faculty of Arts v/dekan Johnny Laursen

Faculty of Arts v/dekan Johnny Laursen

for Jian Guo Wen, First Affiliated

Ophold ved Institut for Æstetik og

Ophold ved Center for

Hospital, Zhengzhou University.

Kommunikation for Andrea Esser,

Undervisningsudvikling og Digitale

130.000 kr.

Roehampton University, London.

Medier for Wesley Shumar, Drexel

339.256 kr.

University.

Faculty of Science and Technology

24.716 kr.

v/dekan Niels Chr. Nielsen

Faculty of Arts v/dekan Johnny Laursen

Ophold ved Institut for Molekylærbiologi

Ophold ved Institut for Kultur og

Faculty of Science and Technology

og Genetik for Henk Bovenhuis,

Samfund for Joseph Clelburn Carroll,

v/dekan Niels Chr. Nielsen

Wageningen University.

University of Missouri at St Louis.

Ophold ved Institut for Bisocience

39.360 kr.

438.004 kr.

for Laura Meyerson,

Faculty of Arts v/dekan Johnny Laursen

University of Rhode Island.

Faculty of Science and Technology

57.780 kr.

v/dekan Niels Chr. Nielsen

Ophold ved Institut for Æstetik og

Ophold ved Institut for Datalogi for

Kommunikation for Andrew Herman,

Faculty of Science and Technology

Shaowen Bardzell, Indiana University.

Wilfred Laurier University.

v/dekan Niels Chr. Nielsen

214.000 kr.

35.000 kr.

Ophold ved Institut for Fysik og
Astronomi for Klavs Hansen,

Faculty of Science and Technology

Faculty of Arts v/dekan Johnny Laursen

Göteborgs Universitet.

v/dekan Niels Chr. Nielsen

Ophold ved Institut for Uddannelse

347.000 kr.

Ophold ved Institut for Datalogi

for Gita Steiner-Khamsi, TC Columbia

for Jinmei He, Harbin Institute of

University.

Faculty of Science and Technology

Technology.

152.668 kr.

v/dekan Niels Chr. Nielsen

105.000 kr.

Ophold ved Institut for Matematik
– Center for Kvantegeometri og
Modulirum for Rinat Kashaev,
Université de Genève.
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128.000 kr.
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Faculty of Science and Technology

Faculty of Health v/dekan Allan Flyvbjerg

Faculty of Business and Social Sciences

v/dekan Niels Chr. Nielsen

Ophold ved Institut for Klinisk Medicin

v/dekan Svend Hylleberg

Ophold ved Institut for Bioscience for

for Michael Holzscheiter, University of

Ophold ved Institut for Statskundskab for

Marc J. Alperin, University of North

New Mexico.

Tim Tenbensel, University of Auckland.

Carolina.

474.978 kr.

34.300 kr.

Faculty of Health v/dekan Allan Flyvbjerg

Faculty of Business and Social Sciences

Faculty of Science and Technology

Ophold ved Institut for Klinisk Medicin

v/dekan Svend Hylleberg

v/dekan Niels Chr. Nielsen

for Risto Näätänen, University of Tarty.

Ophold ved Institut for Statskundskab for

Ophold ved Institut for Fysik og

284.172 kr.

Steven Haider, Michigan State University.

55.246 kr.

Astronomi for Mahmoud Abu-samha,

206.400 kr.

Fahad Bin Sultan University.

Faculty of Health v/dekan Allan Flyvbjerg

63.000 kr.

Ophold ved Institut for Klinisk Medicin
for Olaf M. Dekkers, Leiden University

Faculty of Science and Technology

Medical Center.

v/dekan Niels Chr. Nielsen

78.900 kr.

Ophold ved Institut for Bioscience
for Jeroen Reneerkens, University of

Faculty of Business and Social Sciences

Groningen.

v/dekan Svend Hylleberg

277.500 kr.

Ophold ved Institut for Økonomi for
Tommaso Proietti, Roms Universitet.

Faculty of Science and Technology

74.500 kr.

v/dekan Niels Chr. Nielsen
Ophold ved Institut for Husdyrvidenskab

Faculty of Business and Social Sciences

for Jeff Rushen, University of British

v/dekan Svend Hylleberg

Colombia.

Ophold ved Juridisk Institut for Nancy

193.700 kr.

King, College of Business, Oregon State
Uniersity.

Faculty of Science and Technology

83.736 kr.

v/dekan Niels Chr. Nielsen
Ophold ved Institut for Molekylærbiologi

Faculty of Business and Social Sciences

og Genetik for Rikard Blunck, Université

v/dekan Svend Hylleberg

de Montréal.

Ophold ved Institut for Økonomi,

88.307 kr.

CREATES, for Nicholas M. Kiefer,
Cornell University.

Faculty of Health v/dekan Allan Flyvbjerg

404.055 kr.

Ophold ved Institut for Klinisk Medicin
for David Little, University of Sydney.

Faculty of Business and Social Sciences

22.000 kr.

v/dekan Svend Hylleberg
Ophold ved Institut for
Erhvervskommunikation for Zhiyu Li,
College of Foreign Languages, Kinan
Universitet.
64.400 kr.
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SCHOLARSTIPENDIER
4
RAMMEBEVILLINGER
PÅ I ALT
16.000.000 KR.

Faculty of Arts v/dekan Johnny Laursen:
Støtte til scholarstipendieprogrammet
“Forskeruddannelse – vækstlaget i øvrigt”
4.400.000 kr.
Faculty of Science and Technology
v/dekan Niels Chr. Nielsen
Støtte til scholarstipendieprogrammet
“Forskeruddannelse – vækstlaget i øvrigt”
5.000.000 kr.
Faculty of Health v/dekan Allan Flyvbjerg
Støtte til scholarstipendieprogrammet
“Forskeruddannelse – vækstlaget i øvrigt”
3.500.000 kr.
School of Business and Social Sciences
v/dekan Svend Hylleberg
Støtte til scholarstipendieprogrammet
“Forskeruddannelse – vækstlaget i øvrigt”
3.100.000 kr.
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FORSKNINGSSEMINARER
PÅ SANDBJERG
19
Faculty of Health

Afholdelse af forskergruppemøde.
18.000 kr.

BEVILLINGER
PÅ I ALT
1.373.500 KR.

Faculty of Health
Afholdelse af ph.d.-kurset “Stereology”.
48.000 kr.
Faculty of Health
Afholdelse af ph.d.-kursus.
28.000 kr.

Faculty of Arts:

Faculty of Arts:

Faculty of Health

Afholdelse af kombineret ph.d.-kursus og

Afholdelse af workshop på Sandbjerg

Afholdelse af ph.d.-kursus.

forskergruppemøde: ”LAW”.

Gods.

160.000 kr.

131.500 kr.

28.000 kr.

Faculty of Arts:

Faculty of Science and Technology

Afholdelse af forskergruppemødet

Afholdelse af ph.d.-kurset “Context

Afholdelse af forskergruppemøde.

“Personnel Economics”.

Construction”.

120.000 kr.

90.000 kr.

Faculty of Science and Technology

Faculty of Business and Social Sciences:

Faculty of Arts:

Afholdelse af forskergruppemøde.

Afholdelse af forskergruppemøde.

Afholdelse af forskergruppemøde.

80.000 kr.

120.000 kr.

Faculty of Science and Technology

Faculty of Business and Social Sciences:

Faculty of Arts:

Afholdelse af forskergruppemøde.

Afholdelse af forskergruppemøde.

Afholdelse af ph.d.-kurset “Summer

20.000 kr.

11.000 kr.

Faculty of Science and Technology

Faculty of Business and Social Sciences:

Afholdelse af forskergruppemøde.

Afholdelse af forskergruppemøde.

48.000 kr.

25.000 kr.

Faculty of Business and Social Sciences:

120.000 kr.

60.000 kr.

Course in Narrative Studies”.
200.000 kr.
Faculty of Arts:
Afholdelse af forskergruppemødet ”The
Emergence of Sacred Travel”.

Faculty of Health

6.000 kr.

Afholdelse af ph.d.-kurset ”Sports Labour
Migration”.
60.000 kr.
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FORSKNINGSOPHOLD I
MØLLEHUSET
54
BEVILGEDE
OPHOLD
PÅ I ALT
101.948 KR.

Post.doc. Carsten Fogh Nielsen
Institut for Kultur og Samfund
Ph.d.stud. Birgitte Blicher Pedersen
Institut for Folkesundhed
Ph.d.stud. Hanne Mainz
Institut for Klinisk Medicin
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Læge, ph.d.stud. Niklas Blach Rossen

Ph.d.stud. Marie Grønbæk

Lektor Mads Daugbjerg

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Fødevarer

Institut for Kultur og Samfund

Docent Henning Bunzel

Ph.d.stud. Anne Cathrine S. Thorup

Lektor Mads Daugbjerg

Institut for Økonomi

Institut for Klinisk Medicin

Institut for Kultur og Samfund

Professor Rubina Raja

Ph.d.stud. Tove Kjær Beck

Læge, ph.d. Karen Lund

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Fødevarer

Institut for Klinisk Medicin

Adjunkt Annette Højen Sørensen

Professor Ning de Coninck-Smith

Lektor Mikael Søndergaard

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Uddannelse og Pædagogik

Institut for Økonomi

Ph.d.stud. Signe Krag

Lektor Charlotte Appel

Gæsteforsker Niels Noorderhaven

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Uddannelse og Pædagogik

Institut for Økonomi

Lektor Mikael Søndergaard

Adjunkt Matilde Nisbeth Jensen

Læge, ph.d.stud. Niklas Blach Rossen

Institut for Økonomi

Institut for Erhvervskommunikation

Institut for Klinisk Medicin

Gæsteforsker Niels Noorderhaven

Adjunkt Antoinette Fage-Butler

Adjunkt, ph.d. MSc. Berit Lassesen

Institut for Økonomi

Institut for Erhvervskommunikation

Center for Undervisning og Læring

Ph.d.stud. Mette Løvschal

Ph.d.stud. Jonas Maibom Pedersen

Lektor Inger Mechlenburg

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Økonomi

Institut for Klinisk Medicin

Professor Rune Slothuus

Professor Jens Vedsted-Hansen

Lektor, dr. theol. Troels Nørager

Institut for Statskundskab

Juridisk Institut

Institut for Kultur og Samfund
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Cand.mag., ph.d. Per Jepsen

Gæsteforsker Morten Ziehen

Institut for Uddannelse og Pædagogik

Institut for Kultur og Samfund

Professor Winni Johansen

Ph.d.stud. Kasper Schiølin

Institut for Erhvervskommunikation

Institut for Æstetik og Kommunikation

Professor Winni Johansen

Lektor Niels Christian Mossfeldt

Institut for Erhvervskommunikation

Nickelsen
Institut for Uddannelse og Pædagogik

Professor Winni Johansen
Institut for Erhvervskommunikation

Adjunkt Annette Agerdal-Hjermind
Department of Business

Professor Finn Frandsen

Communication

Institut for Erhvervskommunikation
Ph.d.stud. Jens Linderoth
Professor Finn Frandsen

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Erhvervskommunikation
Ph.d.stud. Thea Skaane
Professor Finn Frandsen

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Erhvervskommunikation
Ph.d.stud. Ann-Thérése Arstorp
Ph.d.stud. Maja Sonne Damkjær

Institut for Uddannelse og Pædagogik

Institut for Æstetik og Kommunikation

(DPU)

Adjunkt Michael Eilenberg

Ekstern lektor Tine Basse Fisker

Institut for Kultur og Samfund

Institut for Uddannelse og Pædagogik
(DPU)

Adjunkt Michael Eilenberg
Institut for Kultur og Samfund

Ph.d.stud. Tone Frank Dandanell
Institut for Kultur og Samfund

Ph.d.studerende Eva Mortensen
Institut for Klassisk Arkæologi
Ph.d.stud. Sine Grove Saxkjær
Institut for Klassisk Arkæologi
Adjunkt, ph.d. MSc Berit Lassesen
Center for Undervisning og Læring
Ph.d.stud. Teresa Østergaard Pedersen
Institut for Æstetik og Kommunikation
Lektor Anders Moe Rasmussen
Institut for Kultur og Samfund
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AARHUS
UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND
GRUNDLAGET
39

FUNDATS
FUNDATS FOR
AARHUS UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND

§ 1 Fondens navn er Aarhus Universitets Forskningsfond.
§ 2 Fondens oprindelige grundkapital er tilvejebragt ved, at civilingeniør
Gunnar Andreasen i 1944 skænkede
hele aktiekapitalen i det daværende
A/S Cheminova til Aarhus Universitets Forskningsfond.
§ 3 Fondens hjemsted er Århus kommune. Fondsbestyrelsen har sæde i
Århus kommune.
§ 4 Fondens formål er at støtte den
videnskabelige forskning ved Aarhus
Universitet.
§ 5 Fondens økonomiske midler holdes uden for statskassen og den selvejende institution Aarhus Universitet. Der kan kun rådes over fonden af
dennes bestyrelse i overensstemmelse med nærværende fundats.
§ 6 Fondens grundkapital er 35,850
millioner kroner.
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§ 7 Auriga Industries A/S’s aktiekapital er opdelt i A-aktier og B-aktier,
idet en A-aktie har ti-dobbelt stemmeret i forhold til en B-aktie. Fonden
skal til enhver tid eje alle A-aktier i
selskabet, og den samlede stemmeværdi af A-aktierne skal til enhver tid
udgøre mindst 51 % af stemmeværdien af samtlige aktier i selskabet. Fondens A-aktier i selskabet skal ingensinde kunne belånes. Opløsning af
Auriga Industries A/S må kun ske,
såfremt alle reserver er opbrugt og
videre drift ville føre til insolvens.

§ 8 Fondens uddelinger foretages i
overensstemmelse med formålsparagraffen. Før der foretages uddeling
af fondens midler, skal der indhentes indstilling fra Aarhus Universitet.
Fondens indtægter kan efter afholdelse af nødvendige administrationsudgifter helt eller delvis hensættes til
anvendelse i kommende år, hvorimod
der aldrig forud må disponeres over
indtægter, der endnu ikke er oppebåret.
§ 9 Fondens bestyrelse skal bestå
af mindst 6 og højst 10 fuldmyndige personer. Universitetets rektor er
født medlem. 5 medlemmer skal ud
peges af de akademiske råd blandt de
personer, der er fastansat ved Aarhus
Universitet i stillinger, hvortil der er
knyttet forskningsforpligtelser, således at der i bestyrelsen sikres repræsentation af universitetets 5 hovedområder. Disse medlemmer kan ikke
udpeges blandt dekaner eller institutledere.
Indtil 4 medlemmer kan herefter udpeges af Aarhus Universitets
bestyrelse efter indstilling fra rektor.
Denne udpegning skal ske blandt de
personer, der er fastansat ved Aarhus
Universitet i stillinger, hvortil der er
knyttet forskningsforpligtelser, idet
dog 1 medlem kan udpeges blandt de
personer, der er fastansat ved Aarhus
Universitet i en teknisk eller administrativ stilling, 1 medlem kan udpeges
blandt de personer, der er indskrevet
som studerende ved universitetet, og
1-2 medlemmer kan udpeges mellem
andre personer, der er kyndige i virksomheds-, bestyrelses- eller forskningsarbejde. Ved sammensætningen
af bestyrelsen skal sikres, at der i den
samlede bestyrelse er fornøden indsigt i økonomi, jura og virksomhedsledelse.

Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode af 4 år, således at
halvdelen af medlemmerne udpeges
hvert andet år. Ved overgang fra universitetsloven af 22. december 1999
til ny lov forlænges funktionsperioden for de af konsistorium valgte
medlemmer til den følgende 31. maj,
hvorefter der foretages udpegning
efter de nye regler.
Genudpegning kan finde sted.
Såfremt et bestyrelsesmedlem op
hører med at have den tilknytning til
Aarhus Universitet, som i medfør af
ovennævnte bestemmelse har været
en forudsætning for den pågældendes udpegning til bestyrelsen, udtræder den pågældende af bestyrelsen.
Udpegning af nyt medlem foretages
for den resterende del af funktionsperioden.
I henhold til § 22 i lov nr. 286 af 6.
juni 1984 om erhvervsdrivende fonde
har arbejdstagerne i fondens dattervirksomheder ret til at vælge medlemmer til fondens bestyrelse efter de
i aktieselskabsloven og i henhold til
denne fastsatte regler.
I øvrigt er reglerne i §§ 13-15 i lov
nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde gældende. Det er
bestyrelsens pligt at varetage fondens interesser på alle områder samt
at sørge for, at denne fundats overholdes.
Fonden tegnes af bestyrelsens formand eller af næstformanden i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.
Afhændelse eller pantsætning af fast
ejendom kræver fondsmyndighedens
godkendelse. Bestyrelsen møder personligt eller ved fuldmagt på Auriga
Industries A/S’s generalforsamlinger
og afgiver stemme på fondens vegne.
Beslutning om valg af bestyrelse
for Auriga Industries A/S afgøres af
fondsbestyrelsen med simpel stem-
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STRATEGI
meflerhed; de af arbejdstagerne valgte fondsbestyrelsesmedlemmer deltager i afstemningen herom.

STRATEGI FOR
AARHUS UNIVERSITETS FORSKNINGSFOND

§ 10 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

Fondens formål er at støtte den videnskabelige forskning ved Aarhus
Universitet. Fonden har fastlagt nedenstående strategi for indfrielse
deraf:

§ 11 Fondens regnskab revideres af
en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.
§ 12 Bestyrelsen kan efter høring af
Aarhus Universitets bestyrelse indstille til fondsmyndigheden, at nærværende fundats ændres.
Aarhus, den 8. juli 2014.

1. Fondens uddelinger skal anvendes, hvor de gør en særlig forskel og
skal derigennem bidrage til fremragende forskning på Aarhus Universitet. Fonden vil med sin uddelingspolitik lægge vægt på kvalitet og
uddelinger, der bl.a. understøtter strategiske tiltag med fokus på talentudvikling, internationalisering og forskningsformidling.
2. Det er et mål at bevare fonden evergreen og samtidig skabe størst
muligt grundlag for et øget uddelingsniveau. Fondens aktivforvaltning
skal understøtte dette ved at sikre den bedst mulige placering af kapitalen under hensyn til afkast og risiko.
3. Fondens kapitalplaceringer i porteføljeselskaber har til hovedformål
at bidrage med et forretningsmæssigt afkast. Supplerende hertil ønsker
fonden, at disse selskaber om muligt ved deres virke bidrager til styrkelse af den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet, fx ved infrastruktur, forskningsbaseret innovation og kommerciel udnyttelse af den
videnskabelige forskning.
4. Fonden ønsker at synliggøre sit arbejde og proaktivt fortælle om den
betydelige støtte til forskning og infrastruktur ved Aarhus Universitet.
Synliggørelsen skal rettes mod såvel de ansatte på Aarhus Universitet,
de ansatte i fondens porteføljeselskaber som omverdenen.
5. For at understøtte fondens strategiske investeringer vil fonden kunne
indgå strategiske partnerskaber, ligesom endowments vil kunne anvendes som middel til at øge fondens uddelingsgrundlag.
6. Fonden vil tilstræbe at tilrettelægge en hensigtsmæssig, tidssvarende ledelses- og beslutningsstruktur. Fonden ønsker en effektiv og sikker
administration og har ikke til hensigt at besidde stærkt specialiserede
kompetencer in house.
Vedtaget på bestyrelsesmøde den 28. maj 2013.
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AARHUS
UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND
FORRETNINGEN
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KONCERNEN
AURIGA
INDUSTRIES A/S
Aktiekapital: 255 mio. DKK
Egenkapital: 2.385 mio. DKK
Ejerandel: 38,5%

AARHUS
UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND

FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
Aktiekapital: 160 mio. DKK
Egenkapital: 449,4 mio. DKK
Ejerandel: 100%

BESTYRELSE

Brian Bech Nielsen (formand)
Ole Øhlenschlæger Madsen (næstformand)
Jan Engberg
Kirsten Jakobsen
Karl Anker Jørgensen
Peter Løchte Jørgensen
Jens Otto Lunde Jørgensen
Agnes Hennebjerg Lunde
Klaus Mølmer
Helle Vandkilde

Jens Due Olsen (formand)
Torben Svejgård (næstformand)
Lars Hvidtfeldt
Jørgen Jensen
Karl Anker Jørgensen
Jutta af Rosenborg
Kapil Ku-mar Saini
Peder Munk Sørensen
Jørn Sand Tofting

BESTYRELSE

Brian Bech Nielsen (formand)
Bent Müller (næstformand)
Søren E. Frandsen
Erik Pagaard Nielsen
Carsten Rasmussen
Esben Vibe
Niels Chr. Nielsen

BESTYRELSE

ALEXANDRA
INSTITUTTET A/S
Aktiekapital: 1,0 mio. DKK
Egenkapital: 18,4 mio. DKK
Ejerandel: 100%

AARHUS
UNIVERSITETSFORLAG A/S
Aktiekapital: 0,5 mio. DKK
Egenkapital: 5,0 mio. DKK
Ejerandel: 100%

PARKKOLLEGIERNE A/S
Aktiekapital: 1,0 mio. DKK
Egenkapital: 27,8 mio. DKK
Ejerandel: 100%

INCUBA A/S
Aktiekapital: 46,8 mio. DKK
Egenkapital: 276,5 mio. DKK
Ejerandel: 54,9%

INCUBA INVEST A/S
Aktiekapital: 71,4 mio. DKK
Egenkapital: 86,2 mio. DKK
Ejerandel: 32,2%
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BESTYRELSE

CAPNOVA A/S
Aktiekapital: 10,9 mio. DKK
Egenkapital: 41,1 mio. DKK
Ejerandel: 20,3%

Steen Michael Lynenskjold (formand)
Erik Meineche Schmidt (næstformand)
Bettina Egerland
Anne Bøgh Fangel
Michael Holm
Morten Skov Jørgensen
Jørgen Lang
Ole Øhlenschlæger Madsen
Jørgen Staunstrup
Helle Trap Friis
Jesper Børlum

BESTYRELSE

Ole Øhlenschlæger Madsen (formand)
Per Møller Madsen (næstformand)
Tore Rye Andersen
Birthe Christensen-Dalsgaard
Lise Kirstine Gormsen
Thomas Vorup Jensen
Jørgen Lang
Klaus Mølmer

BESTYRELSE

Bent Müller (formand)
Peter Løchte Jørgensen
Erik Pagaard Nielsen

BESTYRELSE

Peter Kjær (formand)
Allan Flyvbjerg
Brian Bech Nielsen
Thomas Knudsen
Jørgen Lang
Michael Stevns

BESTYRELSE

Ole Øhlenschlæger Madsen (formand)
Brian Bech Nielsen
Jens Bjerg Sørensen
Søren Sørensen

BESTYRELSE

Torben Ballegaard Sørensen (formand)
Klaus Stampe
Peter Kjær
Søren Elkjær Frandsen
Michael Christiansen

CHEMINOVA A/S
Aktiekapital: 300 mio. DKK
Egenkapital: 2.267 mio. DKK
Ejerandel: 100%

HELSINGFORSGADE 25
AARHUS A/S
Aktiekapital: 0,5 mio. DKK
Egenkapital: 4,9 mio. DKK
Ejerandel: 60%

PR. 31.12.2014

BESTYRELSE

Jens Due Olsen (formand)
Torben Svejgård
Lars Hvidtfeldt
Jørgen Jensen
Karl Anker Jørgensen
Jutta af Rosenborg
Kapil Ku-mar Saini
Peder Munk Sørensen
Jørn Sand Tofting

BESTYRELSE

Peter Kjær (formand)
Jørgen Lang
Brian Bech Nielsen
Niels Chr. Sidenius

EN STOR GAVE
OG
70 ÅRS PARLØB
PARKKOLLEGIERNE
OG CHEMINOVA
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KOLLEGIELIVET
OG DET
BREDE
SMIL
Aarhus Universitets
Forskningsfond fik en
stor gave i 2014, da man
overtog ejerskabet
af Parkkollegierne i
Universitetsparken.
Tre tidligere beboere
fortæller, hvorfor
kollegierne har så stor
betydning.
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AF THOMAS SØRENSEN
Der står de.
De gule kollegier i Universitetsparken.
Ni bygninger, der i farve og stil ligner de fleste andre i den Universitetspark, som i 2006 blev indlemmet i
den danske kulturkanon.
Men Parkkollegierne er alligevel
noget specielt.
Man kan måske ikke se det udefra. Og et kig indenfor på en kollegiegang eller et værelse vil højest give en
ganske flygtig fornemmelse af stedets
særlige aura.
Der findes dog to videnskabeligt
solide måder at dokumentere Parkkollegiernes særlige betydning: Man
kan måle bredden på det smil, man
får, når man beder en tidligere beboer om at tænke tilbage på sin kollegietid. Eller man kan tælle antallet af

minder gemt i de lange blikke, som
forhenværende kollegianere uvægerligt sender i retning af deres gamle
værelse, når de er på gåtur i Universitetsparken.

UNIVERSITETET
SOM EN HELHED
”Det der med, at man var i Universitetsparken; i de gule mursten. Det var
et specielt sted at bo. Man følte sig
virkelig som en del af universitetet”,
fortæller David Lundbek Egholm,
der boede på Kollegium 6 i perioden
1995-2000.
I dag er han professor mso ved
Institut for Geoscience på Aarhus
Universitet. Han forsker blandt andet
i gletsjere, hvilket virker som en passende sammenligning, hvis man skal
beskrive, hvordan smilet breder sig i
hans ansigt, da han bliver spurgt om
sin kollegietid. Som en tilsyneladende
uundgåelig naturkraft, der langsomt,
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Lektor i statskundskab Jørgen Dige
Pedersen (side 46) oplevede kollegie
livet som et stærkt socialt og fagligt
fællesskab.
Altanen er et populært tilflugtssted,
når studerende har brug for en pause i
læsningen eller opgaveskrivningen.

men sikkert glider hen over landskabet, inden han fortsætter:
”…og jeg mener universitetet i den
brede forstand. Når man læser på en
uddannelse, har man ofte sin faste
gang på et institut, og man går blandt
folk, der læser det samme fag. Men
på Parkkollegiet bor man dør om dør
med studerende fra alle hjørner af
universitetet. Der fornemmede jeg
virkelig universitetets faglige bredde”.
Det billede genkender Jørgen Dige
Pedersen. Han boede på Kollegium
3 i slutningen af 1970erne og er i dag
lektor i statskundskab. Også han smiler bredt, når han tænker tilbage på,
hvordan kollegietiden var med til at
forme ham som studerende:
”En kollegiegang er i virkeligheden
et tværsnit af universitetet, og man
får meget hurtigt et blik for helheden.
Man ved, hvad der sker, og hvordan
de studerende arbejder på andre fag
som fx musik, historie eller medicin.
Det er i virkeligheden en slags tværfaglighed, som gør, at man kommer
til at føle sig knyttet til hele universitetet og ikke kun til sit eget institut”.

DET STÆRKE FÆLLESSKAB
På trods af helhedsfølelsen og forståelsen for universitetets bredde er
der dog ingen tvivl om, at de stærkeste fællesskaber opstod på de enkelte
kollegiegange.
De fælles faciliteter såsom køkken,
bad, tv-stue og gangtelefon var med

Jørgen Elklit (midterste foto) og David
Lundbeck Egholm (nederste foto) har
alle været en del af det stærke fælles
skab på Parkkollegierne.
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til at skabe en særlig ansvarsfølelse,
som stak langt dybere end diskussionen om, hvem der nu havde glemt at
vaske sin tallerken op:
”Jeg tror helt sikkert, at der er
nogen, som er blevet reddet fra at
droppe ud, fordi miljøet på kollegiegangen var så socialt. Fællesskabet
betød, at man altid kunne få hjælp
med studiemæssige eller praktiske
ting, hvis man havde brug for det. Og
det tror jeg har haft stor betydning

for nogen af de beboere, som kæmpede lidt med tingene”, forklarer Jørgen Dige Pedersen, der blandt andet
husker, hvordan det var normalt at
hjælpe hinanden med at renskrive
specialet, dengang det skulle gøres på
skrivemaskine.

EN SORT BH SOM
ADGANGSBEVIS
I kollegiernes tidlige år var gangfælleskabet præget af et hierarki med

’gang-ældste’ på toppen og ’skideindflyttere’ i bunden.
Med tiden blev hierarkiet dog
opløst, og da den nuværende professor i statskundskab Jørgen Elklit flyttede ind på det nybyggede Kollegium 8 i 1962, var der efterhånden et
afslappet forhold til tidligere tiders
rangorden. Enhver med et åbent sind
og en rap tunge kunne hurtigt blive
indlemmet i fællesskabet:
”Som en del af mit såkaldte skide-
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PARK
KOLLEGIERNE
De første kollegier blev indviet i 1935,
og de sidste i 1962
Kollegium 4 og 5 blev bombet af det
britiske luftvåben i 1944 og genopbygget i 1947
HM Dronning Margrethe II boede på
Kollegium 9 i 1961-62
Aarhus Universitets Forskningsfond
modtog Parkkollegierne i gave fra
den selvejende institution Kollegier
ne i Universitetsparken i sommeren
2014

indflytter-forhør skulle jeg skaffe en
sort bh, og den kunne jeg heldigvis låne af en kvindelig bekendt, som
netop var flyttet ind på Kollegium 9.
Da jeg også kunne tømme en øl i et
rimeligt tempo og svare fornuftigt
på diverse spørgsmål, blev jeg uden
videre accepteret på gangen”, fortæller professoren om sin første tid som
kollegianer.
En tid, der efterhånden blev præget mere og mere af kollegiernes centrale beliggenhed og de muligheder, det gav en ivrig studerende på
1960ernes Aarhus Universitet:
”Jeg husker glæden ved at bo så tæt
på undervisningslokaler og biblioteker. Samtidig var det nemt at komme
til foreningsmøder eller i Filmklubben. Jeg vil ligefrem sige, at der kom
en helhed ind i mit unge liv, som var
med til at gøre det attraktivt for mig
at søge ind i en universitetsstilling,
da muligheden opstod. Så det har
haft stor betydning. Og når jeg af og
til går forbi mit gamle værelse, kigger jeg stadig op og tænker tilbage på
dengang”, fortæller Jørgen Elklit.

SLUGT MED HUD OG HÅR
David Lundbek Egholm – som i
øvrigt boede på kollegiegang med
den kvinde, han i dag er gift med –
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beskriver, hvordan han med tiden
nærmest blev absorberet af kollegiet:
”Jeg flyttede dertil med mine egne
møbler, men efterhånden skilte jeg
mig af med dem og erstattede dem
med lånemøbler fra kollegiets loft.
Det var lidt en livsstil. Jeg husker
tydeligt, hvor ked af det, jeg blev, da
jeg skulle flytte. Især vil jeg aldrig
glemme min lille altan, hvor jeg ofte
tog mig en cigaret, når jeg arbejdede i
de sene nattetimer. Så kunne man stå

der og tavst nikke til de andre natteravne, som stod og røg på deres egne
altaner. Jeg holdt op med at ryge, da
jeg flyttede fra Parkkollegiet, og det
har egentlig aldrig været et problem.
Undtagen når jeg står på en altan. Så
får jeg altid lyst til at tænde en cigaret”, fortæller geofysikeren.
Og smiler igen.
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PARTNERE I
FORSKNINGENS
TJENESTE
I 2014 kunne Aarhus
Universitets Forskningsfond
og Cheminova fejre
jernbryllup sammen efter
70 års givende parløb.
Samtidig blev 2014 også
året, hvor det stod klart,
at parløbet var ved
at nå til vejs ende.

AF THOMAS SØRENSEN
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Historien om Aarhus Universitets
Forskningsfond (AUFF) og Cheminova er en fortælling om både medgang
og modgang; om generøsitet og om
forretningssans. Men frem for alt er
det en fortælling om 70 års samarbejde i den frie forsknings tjeneste.
Som alle gode historier har den en
begyndelse, en midte og en slutning.
Og det er især tre årstal, der tegner
fortællingen om forskningsfonden
og kemivirksomheden. En fortælling,
hvor slutningen er lige så logisk, som
begyndelsen var overraskende.

1944: BEGYNDELSEN OG
BETÆNKSOMHEDEN
I maj 1944 behandlede Aarhus Universitets bestyrelse det, som den daværende bestyrelsesformand kaldte
’en ret mærkelig sag’: den unge sjællandske ingeniør Gunnar Andreasen
havde – tilsyneladende ud af det blå –
tilbudt at overdrage hele aktiekapitalen i sin virksomhed til universitetet.
Virksomheden hed Cheminova, og
aktierne var cirka 300.000 kr. værd i
datidens kroner. På trods af den indledende skepsis blev bestyrelsen hurtigt enige om at takke ja til Gunnar
Andreasens generøse tilbud. Og ved
et bestyrelsesmøde den 2. september
blev Aarhus Universitets Forskningsfond født med det altoverskyggende
formål at støtte den videnskabelige
forskning ved universitetet.
Det formål blev for første gang realiseret knap to år senere, da syv forskere tilsammen modtog 18.700 kr. i
støtte. I de efterfølgende årtier fik flere og flere forskere gavn af fondens
uddelinger. Der var stadig tale om relativt små enkeltbeløb, men udbyttet
af Cheminova-aktierne fortsatte med
at vokse organisk i takt med virksomhedens fremgang.
Organisk er dog ikke et ord, man i
dag kan bruge om Cheminovas produktlinje i 50’erne og 60’erne. Dengang var miljøforurening ikke en del
af samfundets ordforråd, og risicie-

ne ved stoffer som DDT og ethyl parathion var endnu ikke afdækket.
Faktisk bad Landbrugsministeriet i
1954 Cheminova om at indstille eksporten af sidstnævnte, fordi man var
bange for ikke at have nok af stoffet til
at beskytte danske marker mod bladlus.
I 70’erne og 80’erne kom der dog
større fokus på forurening. De kemikalier, som Cheminova – med myndighedernes tilladelse – havde deponeret ved Høfde 42, skabte vrede i
medierne og befolkningen.
Kritikken betød, at flere begyndte at stille spørgsmålstegn ved AUFF’s
forbindelser til Cheminova, men den
blev samtidig startskuddet til kemivirksomhedens massive investeringer
i miljøforbedring.

1986: MIDTEN OG
MILLIONERNE
Miljøindsatsen var succesfuld, og allerede i 1988 opnåede Cheminova total miljøgodkendelse, mens fabrikken i begyndelsen af 1990’erne fik ros
af både Greenpeace og det europæiske miljøagentur. Samtidig fik man i
1987 Landsrettens ord for, at 50’erne
og 60’ernes deponeringer ved Høfde
42 var sket med myndighedernes tilladelse, og at Cheminova derfor ikke havde et juridisk ansvar for oprydningen.
Det helt afgørende i fortællingens
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midte er dog Cheminovas børsnotering i 1986, hvor man udstedte B-aktier for 75 mio. kroner. Det var her,
man skabte grundlaget for den økonomiske vækst, som både Cheminova og AUFF har oplevet siden da. Og
det var her, fonden fik de finansielle muskler til at engagere sig dybere
i forskningens økosystem på Aarhus
Universitet.
Samme år besluttede fondens bestyrelse således at investere 1,5 mio.
kr. i opførelsen og driften af Forskerpark Århus, der var landets første forskerpark. Året efter, i 1987, befæstede AUFF sit indtog på ejendomsmarkedet, da man etablerede
Forskningsfondens Ejendomsselskab
A/S (FEAS) som datterselskab.
FEAS har siden spillet en nøglerolle i at skabe den bygningsmæssige infrastruktur, der muliggjorde universitetets vækst i de følgende år. Samfundets stigende behov for forskning og
uddannelse blev blandt andet imøde-
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kommet med omfattende nybyggeri
i Nobelparken og it-byen på Katrinebjerg.
Flere af FEAS’ projekter har været
led i den ambitiøse plan, der blev lagt
for Aarhus Universitet i 1990’erne, og
som fik navnet Sommerfugleplanen
på grund af sin udformning. Planen
skulle sikre, at universitetet kunne
forblive et samlet campusområde tæt
integreret i byen, som nu også indgår
i den store vidensakse, der strækker
sig fra havnen (hvor Navitas ligger i
dag) og til Skejby.
Det var dog ikke kun på ejendoms
markedet, at AUFF fik større armbevægelser i årtierne efter børsnoteringen. Uddelingerne til forskerne voksede i samme takt, og hvor man i 1985
uddelte cirka 4 mio. kr., var niveauet allerede fra 1990 vokset til over 20
mio. om året.
Siden da har man ikke set sig til
bage. I de seneste år har AUFF kunnet støtte forskningen med over 75

Cheminova-fabrikken har spillet en stor rolle i
fortællingen om Aarhus Universitets Forskningsfond.

mio. kr. årligt. De mange ekstra midler betyder, at man ikke alene har
kunnet fortsætte den direkte støtte til
de enkelte forskere i form af fx midler
til forskningsophold, publikationer
og ph.d.-udveksling. Man har samtidig kunnet fokusere indsatsen om
større strategiske satsninger; herunder bl.a. Aarhus Institute of Advanced Studies, som man kan læse om
andetsteds i denne årsberetning.

2014: Slutningen og salget
Gunnar Andreasens gestus i 1944 har
gjort, at Aarhus Universitets Forskningsfond i de følgende 70 år har
kunnet støtte forskningen med over
én milliard kroner, samtidig med at
man igennem FEAS har bidraget
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markant til infrastrukturen på universitetet.
Selvom forskningsfonden således igennem årene både har fået flere muskler og har lært at bruge dem,
så er det dog med tiden blevet klart,
at det 70 år gamle parløb måtte komme til en ende. At Cheminovas internationale succes og den skærpede konkurrence på verdensmarkedet
har gjort det nødvendigt med større investeringer, der ikke kunne løftes
med AUFF som hovedaktionær.
Den 8. september – nærmest præcis 70 år efter etableringen af AUFF –
blev det derfor offentliggjort, at
Cheminova skal have en ny ejer, og
at valget var faldet på amerikanske
FMC Corporation. Den nye ejer blev
bedømt til at være den, der bedst
kunne bringe Cheminova videre
mod rollen som global markedsleder
inden for plantebeskyttelse.
Prisen for Cheminova landede
på 8,5 mia. kr, hvoraf 38,5 % tilfalder

AUFF, der dermed får mulighed for
at styrke sit engagement i universitetets forskning.
Oprensningen af forureningen ved
Høfde 42 blev gennem længere tid
drøftet mellem AUFF, som ikke kan
donere pengene selv, da fondens uddelingsformål ikke står til at ændre
og Region Midtjylland, som drøftede
et forslag om, at aktionærerne i
Auriga Industries – uden at være
juridisk forpligtede hertil – frivilligt
bidrog med 125 mio. kr. til oprettelsen af en erhvervsdrivende fond,
hvis uddelingsformål skulle være at
yde støtte til oprensning af jordforurening og lignende naturbevarende
foranstaltninger inden for Lemvig
Kommunes geografiske område med
særligt henblik på Høfde 42.
Tanken bag forslaget var, at det
offentlige betalte den anden halvdel
af regningen, som forventeligt ville
løbe op i 250 mio. kr. Forslaget blev
nedstemt ved Auriga Industries’

Cheminova-fabrikken, i fugleperspektiv.

ordinære generalforsamling den
30. april 2015.
Forskningsfonden har ikke ændret opfattelse om gerne at ville medvirke til at løse forureningsproblemet
på Høfde 42. Fondens meget restriktive uddelingsformål gør dog, at det
er meget svært at se en alternativ løsning.
Med salget er det sidste kapitel
i historien om AUFF og Cheminova dermed skrevet. Det 70 år lange
parløb har gjort, at begge parter står
stærkere i dag. Igennem foreløbig
syv årtier har fonden uddelt midler,
der har haft afgørende betydning for
tusindvis af publikationer, projekter
og forskerkarrierer.
Det er derfor, at historien om
AUFF og Cheminova – når alt kommer til alt – er en fortælling om
forskning og formidling.

AA R H U S U N I VE R S I TE TS FO RS KNI NG S FO ND

AARHUS UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND
UDDRAG AF
ÅRSRAPPORT

53

54

AARHUS UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND
UDDRAG AF ÅRSRAPPORT
Årsrapporten for Aarhus Universitets
Forskningsfond er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for store virksomheder i regnskabsklasse C.
Nedenfor kan uddrag af ledelsesberetningen fra fondens årsberetning for 2014 læses. De efterfølgende
regnskabstal for henholdsvis fonden
og dennes datterselskaber, Auriga
Industries A/S, Alexandra Instituttet
A/S, Aarhus Universitetsforlag A/S,
Parkkollegierne A/S, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S med sit
datterselskab Helsingforsgade 25 A/S
samt de associerede selskaber Incuba
A/S og CapNova A/S er uddrag af de
respektive selskabers årsrapporter.
Årsrapporter for Aarhus Universitets
Forskningsfond og de respektive datterselskaber og associerede selskaber kan indhentes fra fondens administration eller hos Erhvervsstyrelsen.

SÆRLIGT OM DATTER
SELSKABET
AURIGA INDUSTRIES A/S
Auriga Industries A/S offentliggjorde i september 2014, at dets 100 %
ejede datterselskab Cheminova A/S,
der udfører alle de operationelle aktiviteter i Auriga, var blevet solgt til
kemi-virksomheden FMC Corporation. Efterfølgende er transaktionen blevet godkendt af aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling i Auriga den 7. oktober 2014.
Effektueringen af salget var underlagt sædvanlige betingelser, herunder godkendelser fra relevante konkurrencemyndigheder. Umiddelbart
inden afslutningen af årsrapporten
har Auriga ved selskabsmeddelelse
oplyst, at de sidste godkendelser er
opnået, og at frasalget af Chemino-
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va i forlængelse deraf er effektueret.
Vedrørende en nærmere redegørelse
omkring frasalget henvises til Aurigas hjemmeside ’auriga.dk’.
Det skal bemærkes, at fonden, jf.
afsnittet om regnskabspraksis, optager datterselskabers egenkapital som
fondens andel af den indre værdi i
datterselskabet – og således ikke svarende til de forventede værdier efter
effektueringen af Aurigas frasalg af
Cheminova.

FORMÅL OG AKTIVITETER
Fondens formål er at støtte den
videnskabelige forskning ved Aarhus
Universitet.
Fondens bestyrelse har fastlagt en
strategi for indfrielse af fondens formål, herunder at fondens uddelinger
skal anvendes, hvor de gør en særlig
forskel, og skal derigennem bidrage
til fremragende forskning på Aarhus Universitet, og at det er et mål
at bevare fonden evergreen, samtidig med at der skabes størst mulig
grundlag for et øget uddelingsniveau.
Fondens strategi kan i sin helhed ses
på fondens hjemmeside, ’auff.dk’.
Der er i året 2014 uddelt DKK 57,5
mio. til formålet. Fonden udgiver
hvert år en trykt årsberetning, hvori
alle uddelinger er anført, og enkelte projekter nærmere beskrevet, og
hvor der meddeles hovedtal og andre
uddrag af den regnskabsmæssige
beretning.
Ud over uddelinger til konkrete,
individuelle forskningsprojekter har
fonden bl.a. ydet støtte til publicering
af videnskabelige værker, ophold for
udenlandske gæsteforskere og til forskeruddannelsesformål samt til større projekter og initiativer til styrkelse
og fornyelse af forskningen ved Aar-

hus Universitet. I året 2014 har fonden ydet fortsat støtte til initiativet
AIAS (Aarhus Institute of Advanced
Studies), som fonden var medvirkende til oprettelsen af i 2012.

BERETNING
Også i de kommende år påregnes en
væsentlig del af uddelingerne at ske
som større satsninger, der forventes
udmøntet i en række nye virkemidler,
som understøtter Aarhus Universitets udvikling. Fondens uddelingsniveau påregnes øget i de kommende år
med baggrund i fondens øgede aktivmasse, efter at Aurigas forventede
frasalg af Cheminova er effektueret
som forventet.

FONDENS AKTIVER
Fondens strategi er, at aktivforvaltningen, ved at sikre den bedst mulige placering af kapitalen under hensyntagen til afkast og risiko, skal
understøtte målet om at bevare fonden evergreen og samtidig skabe
størst muligt grundlag for et øget
uddelingsniveau. Hvad angår fondens
kapitalanbringelser i porteføljeselskaber, har de til hovedformål at bidrage med et forretningsmæssigt afkast,
og supplerende hertil ønskes, at disse
selskaber om muligt ved deres virke
bidrager til styrkelse af den videnskabelige forskning ved Aarhus Universitet.
Fonden har ved udgangen af regnskabsåret investeret i børsnoterede aktier og obligationer samt andre
ikke-noterede porteføljeaktier til en
samlet værdi af i alt DKK 878,3 mio.
mod DKK 835,5 mio. ultimo 2013.
Fonden ejer hele A-aktiekapitalen
på nom. DKK 75 mio. i Auriga Indu... fortsættes
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stries A/S samt nom. DKK 23,3 mio.
B-aktier ud af en samlet B-aktiekapital på DKK 180 mio. i selskabet. Fondens ejerandel i selskabet udgør i alt
38,5 % med en stemmevægt på 83 %.
Som angivet i beretningens indledning udsendte Auriga Industries A/S
den 8. september 2014 en selskabsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at
der var indgået en betinget aftale om
at sælge det 100 % ejede datterselskab Cheminova A/S til FMC Corporation, samt at provenuet fra salget efterfølgende skulle udloddes til
aktionærerne. Pr. 31. december 2014
var betingelserne endnu ikke opfyldt,
hvorfor Auriga-koncernen er indarbejdet i Aarhus Universitets Forskningsfonds årsrapport for 2014 efter
samme principper som tidligere.
Fonden ejer herudover hele aktiekapitalen på nominelt DKK 160
mio. i Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, hele aktiekapitalen på
nominelt DKK 1 mio. i Alexandra
Instituttet A/S, hele aktiekapitalen på nominelt DKK 0,5 mio. i Aarhus Universitetsforlag A/S samt hele
aktiekapitalen på nominelt 1 mio. kr.
i Parkkollegierne A/S og har endvidere investeret i INCUBA A/S (ejerandel 54,9 %), INCUBA Invest A/S
(ejerandel 32,2 %) og CapNova A/S
(ejerandel 20,3 %). Incuba Invest A/S
og CapNova A/S medtages i fondens
regnskab som associerede selskaber.
Gennem Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S og INCUBA A/S
har fonden endvidere en ejerandel på
66,0 % i selskabet Helsingforsgade 25
Aarhus A/S.
De materielle anlægsaktiver i fonden består af driftsmidler og inventar, en forskerlejlighed i København, der udlejes til medarbejdere

ved Aarhus Universitet, fortrinsvis
med henblik på forskningsbegrundede ophold, samt af Møllehuset ved
Sandbjerg, hvori er indrettet boliger,
der på legatbasis stilles til rådighed til
ophold for forskere ved universitetet
i forbindelse med udførelse af forskningsopgaver.
Moderfondens aktivmasse og
egenkapital har i forhold til sidste
regnskabsår udviklet sig fra henholdsvis DKK 2.304 mio. til DKK
2.430 mio. og fra DKK 2.123 mio. til
DKK 2.253 mio., hvilket vurderes som
tilfredsstillende.

ÅRET 2014
Auriga Industries A/S har i 2014
været præget af frasalget af datterselskabet Cheminova, som var den største begivenhed i året og beskrevet i
indledningen til beretningen. Hvad
angår Aurigas datterselskab Cheminova, har der også i året 2014 været
fokus på at fortsætte den gode udvikling fra de tidligere år med en pæn
organisk vækst og igen et forbedret
driftsresultatet.
For Auriga Industries blev resultat efter skat DKK 167 mio., et resultat der anses for tilfredsstillende set
i lyset af de stigende administrative
omkostninger relateret til salgsprocessen.
Cheminova har, jf. CSR-Rapport
for 2014 (Corporate Social Responsibility) på tilfredsstillende vis nået
hovedparten af de mål, man satte sig
for 2014.
For Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S fortsatte væksten i 2014
med en nettoomsætning på DKK
123 mio. og et resultat før finansielle
poster på DKK 74 mio. Årets resultat
udgjorde DKK 55 mio., hvilket er det

højeste i selskabets historie og anses
for yderst tilfredsstillende. Årets aktiviteter har, ud over drift af selskabets
ejendomsportefølje, været en videreudvikling af selskabets ejendomme
samt undersøgelse af og konkrete tiltag med henblik på yderligere ejendomserhvervelser og udvikling af
Katrinebjergområdet.
For Alexandra Instituttet A/S forløb året med en omsætning på DKK
68,5 mio. og et resultat på DKK -0,8
mio. Det er en omsætning på niveau
med budget. Resultatet er acceptabelt
i lyset af, at der i året var investeret
en del ressourcer i at øge det kommercielle salg, og at resultatet af den
primære drift er positivt.
Aarhus Universitetsforlag A/S
fortsatte sin positive udvikling med
et resultat på DKK 2,5 mio. Resultatet
er over forventet og anses for særdeles tilfredsstillende.
I sommeren 2014 stiftedes Parkkollegierne A/S, og selskabet overtog alle aktiver og passiver, herunder
ikke mindst de 9 kollegier med 497
værelser og fælleshus, fra den selvejende institution Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus, og i forlængelse heraf blev aktierne i Parkkollegierne A/S overdraget som gave til
Aarhus Universitets Forskningsfond.
Året 2014 er for Parkkollegierne forløbet tilfredsstillende med et resultat
på DKK 3,2 mio. kr.
For INCUBA A/S forløb året med
en stigning i omsætningen og et
resultat på DKK 8,3 mio., et tilfredsstillende resultat, der afspejler øgede
omkostninger ved at sætte afdelingen
på Navitas i drift i andet halvår 2014.
Yderligere oplysninger vedrørende
udviklingen i datterselskabernes aktiviteter og økonomiske forhold fin-
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des i årsrapporterne for henholdsvis
Auriga Industries A/S, Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S, Alexandra Instituttet A/S, Aarhus Universitetsforlag A/S, Parkkollegierne A/S og INCUBA A/S, hvortil der
henvises.
Fondens resultatopgørelse for
2014 udviser et overskud før uddelinger på DKK 175,7 mio., hvor den
erhvervsmæssige andel udgør DKK
119,1 mio. og den almennyttige virksomhed DKK 56,6 mio.
Resultatet af den erhvervsmæssige virksomhed er generelt præget af
gode resultater i porteføljevirksomhederne og på niveau med det forventede. Resultatet anses for tilfredsstillende.
Den almennyttige virksomhed
er påvirket af et obligationsmarked
med svage afkastmuligheder og et
aktiemarked med pæne kursstigninger i 2014, og der har således samlet
set været rente- og udbytteindtægter samt kursreguleringer af værdipapirporteføljen på DKK 65 mio. mod
DKK 50,8 mio. i 2013. Resultatet af
den almennyttige virksomhed er på
niveau med det forventede og anses
for tilfredsstillende.
Moderfondens samlede resultat
for 2014 anses for tilfredsstillende.
Fonden har i 2014 beskæftiget 12
ansatte i et fællessekretariat, der efter
regning også stiller administrativ
bistand til rådighed for Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S og for
Sandbjerg Gods samt andre virksomheder med nær tilknytning til Aarhus
Universitet.
Udviklingen i fondens resultat og
aktiver vil ud over udviklingen på
værdipapirmarkedet være afhængig
af udviklingen i datterselskaberne,
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for ejendomsselskabets vedkommende således af den generelle udvikling på låne- og ejendomsmarkedet,
for INCUBAs vedkommende for
udviklingen i de innovative miljøer
og ejendomsmarkedet og for Auriga
Industries af effektueringen af frasalget af datterselskabet Cheminova
A/S. For en nærmere omtale heraf
henvises til de respektive datterselskabers årsrapporter. Samlet set forventes der i 2015 et resultat på niveau
med det forudgående år tillagt den
forventede regnskabsmæssige fortjeneste ved effektueringen af Aurigas
salg af Cheminova A/S.

REDEGØRELSE FOR
SAMFUNDSANSVAR
Fonden har vurderet, at dens aktiviteter i form af formueanbringelse og
almennyttige uddelinger ikke giver
anledning til at formulere en isoleret
politik for samfundsansvar.
Fra en koncernbetragtning foregår den væsentligste aktivitet i Aurigakoncernens datterselskab Cheminova, hvor der henvises til særskilt
CSR-rapport, der er tilgængelig på
Aurigas hjemmeside www.auriga.dk.
Når Aurigas frasalg af Cheminova er
effektueret, vil fonden vurdere, om
der for fonden vil være anledning til
at formulere en politik for samfundsansvar, og i givet fald implementere
denne.

lingen og mangfoldigheden i fondens
ledelse, idet der samtidig skal tages
behørigt hensyn til udpegningsreglerne, jf. fondens fundats, hvoraf det
fremgår, at der er flere uafhængige
organer, der skal udpege medlemmer
til fondsbestyrelsen. På den baggrund
vil fonden, ved anmodninger om
udpegning af medlemmer til fondsbestyrelsen, opfordre til at udpegningen sker blandt begge køn – uden at
fonden dog derved direkte kan styre
den kønsmæssige sammensætning af
fondsbestyrelsen.

EFTERFØLGENDE
BEGIVENHEDER
Betingelserne for Auriga Industries
A/S’ gennemførelse af salget af Cheminova A/S er i april 2015 blevet
opfyldt, og Aurigas frasalg af Cheminova er i forlængelse deraf effektueret. Baseret på selskabsmeddelelse
af 20. februar 2015 vurderes Aarhus
Universitets Forskningsfonds andel af
provenuet at blive i niveauet DKK 3,2
mia. Den bogførte værdi af Aarhus
Universitets Forskningsfonds investering i Auriga Industries A/S udgør
pr. 31. december 2014 DKK 0,8 mia.
Forskellen på DKK 2,4 mia. udgør en
regnskabsmæssig fortjeneste, som alt
andet lige vil blive indtægtsført i fondens årsrapport for 2015.

REDEGØRELSE FOR KØNS
MÆSSIG SAMMENSÆTNING
Aktuelt udgør den kønsmæssige sammensætning i fondens bestyrelse, når
der ses bort fra de medarbejdervalgte
medlemmer, forholdet 3/7 ud af de 10
medlemmer.
Fonden ønsker at fremme ligestil-
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Bestyrelse og direktion har dags dato
behandlet og godkendt årsrapporten
for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014 for Aarhus Universitets Forskningsfond.
Årsrapporten er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven.
Årsregnskabet og koncernregnskabet
giver efter vores opfattelse et retvisende
billede af moderfondens og koncernens

aktiver, passiver og finansielle stilling pr.
31. december 2014 samt af resultatet af
moderfondens og koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2014.
Ledelsesberetningen indeholder efter
vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og
fondens aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og af koncernens
og fondens finansielle stilling samt en

beskrivelse af de væsentligste risici og
usikkerhedsfaktorer, som koncernen og
fonden står over for.

Brian Bech Nielsen

Ole Øhlenschlæger Madsen

Jan Engberg

formand

næstformand

Kirsten Kjeldsen Jacobsen

Jens Otto Lunde Jørgensen

Karl Anker Jørgensen

Peter Løchte Jørgensen

Agnes Hennebjerg Lunde

Klaus Mølmer

Aarhus, den 23. april 2015

Jørgen Lang
direktør

Bestyrelse

Helle Vandkilde
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DEN UAFHÆNGIGE
REVISORS
ERKLÆRINGER

PÅTEGNING PÅ
KONCERNREGNSKABET OG
ÅRSREGNSKABET
Vi har revideret koncernregnskabet
og årsregnskabet for Aarhus Universitets Forskningsfond for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2014, der
omfatter anvendt regnskabspraksis,
resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse, pengestrømsopgørelse og noter for såvel koncernen som
moderfonden. Koncernregnskabet og
årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

LEDELSENS ANSVAR
FOR KONCERNREGNSKABET
OG ÅRSREGNSKABET
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et
årsregnskab, der giver et retvisende
billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol,
som ledelsen anser nødvendig for at
udarbejde et koncernregnskab og et
årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes
besvigelser eller fejl.

REVISORS ANSVAR
Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og
årsregnskabet på grundlag af vores
revision. Vi har udført revisionen i
overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder
etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af
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sikkerhed for, om koncernregnskabet
og årsregnskabet er uden væsentlig
fejlinformation.
En revision omfatter udførelse af
revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i
koncernregnskabet og årsregnskabet.
De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder
vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og
årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern
kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver
et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en
konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af,
om ledelsens valg af regnskabspraksis
er passende, og om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt
en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at det
opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores
konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

KONKLUSION
Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et
retvisende billede af koncernens og

moderfondens aktiver, passiver og
finansielle stilling pr. 31. december
2014 samt af resultatet af koncernens
og moderfondens aktiviteter samt
pengestrømme for regnskabsåret 1.
januar - 31. december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

UDTALELSE OM
LEDELSESBERETNINGEN
Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen.
Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision
af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores
opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet.

Aarhus, den 23. april 2015
PricewaterhouseCoopers
Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab

Claus Lindholm Jacobsen
statsautoriseret revisor

Michael Nielsson
statsautoriseret revisor
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AKTIVALLOKERING
DKK 1.000

2014

%

2013

%

2012

%

2011

%

2010

%

Auriga
Industries A/S

812.546

34

770.625

34

741.208

36

699.318

35

787.273

38

Forskningsfondens
Ejendomsselskab A/S

449.363

19

435.661

19

413.146

20

385.318

19

379.639

18

18.430

1

19.199

1

17.114

1

13.783

1

5.057

0

4.473

0

27.758

0

151.675

6

150.332

7

139.890

7

135.646

7

134.722

7

27.777

1

28.230

1

26.875

1

26.247

2

34.823

2

8.340

0

9.390

0

9.037

0

7.630

0

7.274

0

688.873

29

630.854

27

413.223

20

396.461

20

488.377

24

189.403

8

204.665

9

226.006

11

265.842

13

179.066

9

5.225

0

7.570

0

14.700

1

16.471

1

29.305

1

45.808

2

42.945

2

79.748

3

52.749

2

29.516

1

Alexandra
Instituttet A/S
Aarhus
Universitetsforlag A/S
Parkkollegierne A/S

INCUBA A/S

INCUBA Invest A/S

CapNova A/S

Aktier i øvrigt

Obligationer

Andre kapitalandele

Øvrige aktiver

I ALT
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2.430.256 100

2.303.944 100

2.080.947 100

1.999.778 100

2.069.995 100
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RESULTATOPGØRELSE
DKK 1.000

2014

2013

55.065
55.331
- 769
2.584
2.720
4.560
-176
-171
0

102.509
52.627
1.718
473

119.144

239.618

Den almennyttige virksomhed
Rente- og udbytteindtægter
Realiseret fortjeneste og tab ved salg af værdipapirer, netto
Kursregulering af værdipapirer, netto
Administrationsomkostninger
Afskrivninger

24.455
5.756
34.754
- 8.057
- 332

23.109
-419
28.072
-11.204
-335

Resultat af almennyttig virksomhed

56.576

39.223

Fondens resultat i alt før uddelinger

175.720

278.841

57.422
200.000
70.773
- 152.475

87.449
124.140
67.252

175.720

278.841

		
Den erhvervsmæssige virksomhed
Andel af resultat i Auriga Industries A/S
Resultat i Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Resultat i Alexandra Instituttet A/S
Resultat i Aarhus Universitetsforlag A/S
Resultat i Parkkollegierne A/S
Andel af resultat i INCUBA A/S
Andel af resultat i INCUBA Invest A/S
Andel af resultat i CapNova A/S
Fortjeneste ved salg af aktier i Auriga Industries A/S
Resultat af den erhvervsmæssige virksomhed

der disponeres således:
Legatuddelinger bevilget i regnskabsåret
Regulering af uddelingsramme
Regulering af reserve efter den indre værdis metode
Regulering af rådighedskapital
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6.879
733
353
74.326
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BALANCE
		 31.12.2014
DKK 1.000

AKTIVER

2014

2013

Den erhvervsmæssige virksomhed
Aktier i Auriga Industries A/S
Aktier i Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Aktier i Alexandra Instituttet A/S
Aktier i Aarhus Universitetsforlag A/S
Aktier i Parkkollegierne A/S
Aktier i INCUBA A/S
Aktier i INCUBA Invest A/S
Aktier i CapNova A/S
Finansielle anlægsaktiver

812.546
449.363
18.430
5.057
27.758
151.675
27.777
8.340
1.500.946

770.625
435.661
19.199
4.473
0
150.332
28.230
9.390
1.417.910

Aktiver i den erhvervsmæssige virksomhed

1.500.946

1.417.910

5.645
106
0
5.751

5.801
188
19
6.008

Obligationer
Aktier
Andre kapitalandele
Finansielle anlægsaktiver

189.403
688.873
5.225
883.501

204.665
630.854
7.570
843.089

Anlægsaktiver

889.253

849.097

Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder
Andre tilgodehavender
Tilgodehavender

14.752
5.036
19.788

9.686
4.564
14.250

Likvide beholdninger

20.269

22.687

Omsætningsaktiver

40.057

36.937

929.309

886.034

2.430.255

2.303.944

Den almennyttige virksomhed
Grunde og bygninger
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Indretning af lejede lokaler
Materielle anlægsaktiver

Aktiver i den almennyttige virksomhed
Aktiver i alt
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BALANCE
DKK 1.000

PASSIVER
Egenkapital i den erhvervsmæssige virksomhed
Egenkapital i den almennyttige virksomhed
Egenkapital i alt
Leverandører af varer og tjenesteydelser
Skyldige omkostninger
Skyldige uddelinger
Kortfristede gældsforpligtelser
Passiver i alt
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2014

2013

1.500.946
752.393
2.253.339

1.417.910
704.868
2.122.778

511
1.121
175.284
176.916

4.120
2.242
174.804
181.166

2.430.255

2.303.944
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HOVEDTAL			
DKK 1.000

			

2014

2013

2012

2011

2010

AARHUS
		
UNIVERSITETS
		
FORSKNINGS
		
FOND
		
		
		
		
		

Resultat af erhvervsvirksomhed
Resultat af almennyttig virksomhed
Resultat i alt
Uddelinger
Aktier i Auriga Industries A/S
Andre aktiver
Balance
Egenkapital

119.144
56.576
175.720
57.422
812.546
1.617.710
2.430.256
2.253.339

239.618
39.223
278.841
87.449
770.625
1.533.319
2.303.944
2.122.778

95.990
64.211
160.201
87.862
741.208
1.339.739
2.080.947
1.944.650

15.728
- 5.018
10.710
73.513
699.318
1.300.460
1.999.778
1.870.189

4.180
73.660
77.840
36.858
787.273
1.282.722
2.069.995
1.979.274

AURIGA
		
INDUSTRIES A/S
		
		
		
		

Omsætning
Resultat før skat
Resultat efter skat
Balance
Egenkapital

6.755.138
305.143
167.435
7.245.661
2.385.054

6.597.749
417.253
291.384
6.341.014
2.254.881

6.262.542
174.129
122.820
6.381.060
2.044.449

5.722.861
78.855
- 9.329
6.047.952
1.914.123

5.604.451
57.656
44.481
5.960.898
2.137.671

FORSKNINGS
		
FONDENS
		
EJENDOMS
		
SELSKAB A/S

Resultat
Balance
Egenkapital

55.331
1.462.499
449.363

52.627
1.474.708
435.661

47.508
1.468.347
413.146

35.845
1.401.315
385.631

11.845
1.073.581
379.639

ALEXANDRA
		
INSTITUTTET
		
A/S
		
		

Resultat før skat
Resultat efter skat
Balance
Egenkapital

- 755
- 769
56.618
18.430

2.290
1.718
56.332
19.199

3.826
2.872
73.430
17.481

3.627
2.641
64.528
13.783

AARHUS
		
UNIVERSITETS
		
FORLAG A/S
		
		

Resultat før skat
Resultat efter skat
Balance
Egenkapital

2.676
2.584
10.471
5.057

47
473
10.422
4.473

PARK
		
KOLLEGIERNE
		
A/S
		

Resultat
Balance
Egenkapital

2.720
31.631
27.758

INCUBA A/S
		
		
		
		

Resultat før skat
Resultat efter skat
Balance
Egenkapital

10.682
8.314
746.714
276.527

15.054
12.542
713.053
274.080

14.231
10.657
653.379
256.291

14.459
10.867
605.006
251.823

12.014
9.002
541.160
250.605

INCUBA
		
INVEST A/S
		
		
		

Resultat før skat
Resultat efter skat
Balance
Egenkapital

- 540
- 540
105.982
86.216

2.274
2.274
106.108
87.642

2.997
2.997
103.858
83.434

- 23.626
- 24.561
103.787
81.485

- 17.702
- 18.653
124.554
108.111

CAPNOVA
		
A/S
		
		
		

Resultat før skat
Resultat efter skat
Balance
Egenkapital

455
- 841
48.252
41.077

1.247
939
28.362
24.974

2.571
2.030
26.644
24.035

879
1.026
24.063
22.001

2.143
1.562
23.238
20.975
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Hovedtal er opgjort i overensstemmelse med anvendt regnskabspraksis for de pågældende selskaber.
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FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
OG INCUBA A/S
UDDRAG AF
ÅRSRAPPORT
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FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
UDDRAG AF SELSKABETS
ÅRSRAPPORT 2014
Årets aktiviteter har ud over drift af
ejendomsporteføljen omfattet udvikling af disse samt undersøgelse af og
konkrete tiltag med henblik på yderligere ejendomserhvervelser og udvikling af Katrinebjergområdet.
Konkret arbejdede selskabet i
2014 videre med udviklingen af de to
ejendomme på Katrinbjerg, der var
erhvervet i 2013: Paludan Müllers Vej
38 og Finlandsgade 33. Hvad angår
Paludan Müllers Vej 38, en ejendom
med delvis ledige lokaler ved overtagelsen, afsluttedes der en større ombygning og modernisering, så
de tidligere ledige lokaler fra foråret
kunne huse en topmoderne udstilling af badmiljøer. Senere på året

2014 blev der igangsat en ombygning
og modernisering af den resterende
del af ejendommen. Således vil ejendommen i løbet af foråret 2015 i sin
helhed fremstå moderniseret. Hvad
angår Finlandsgade 33 blev der sidst
på året igangsat en omfattende facaderenovering og ikke mindst facademodernisering. Sideløbende arbejdes der med ombygning og modernisering af de ved overtagelsen ledige
lejemål. Samlet set vil ejendommen
således i løbet af 2015 gennemgå en
omfattende foryngelse.
På Jens Baggesens Vej 51-53
ombyggede vi i 2014 tagetagen til
undervisningslokaler til brug for Aarhus Universitets ingeniøruddannel-

FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S blev stiftet i 1987 med henblik på at
kunne varetage rollen som bygherre for de første permanente bygninger til
forskerparken på Gustav Wieds Vej. Siden blev ejendomsselskabets ejerskab
ændret til en aktiepost i INCUBA A/S, og i 2010 blev denne aktiepost over
draget til moderfonden som et led i en forenkling af ejerstrukturer.
Ejendomsselskabet fik efterfølgende til opgave at medvirke til at løse problemet med at sikre kollegieværelser til internationale ph.d.-studerende, hvilket
udmøntedes ved erhvervelse af Vennelyst Kollegiet, efterfølgende Teknolog
Kollegiet og senere gæsteforskerlejlighederne i Nobelparken.
Ejendomsselskabets virksomhed er i dag ud over boligdelen primært rettet imod erhvervelse og drift af ejendomme til brug for Aarhus Universitet
og dermed tilknyttede aktiviteter, herunder ejendomme, der har strategisk
betydning i universitetets fysiske udbygningsplanlægning, og understøttelse
af universitetets unikke placering som byuniversitet.
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ser, og samtidig udførtes en opgradering af de øvrige etager samt etablering af en elevator.
Herudover er der i 2014 arbejdet
med mulighederne for placering af
flere nye byggerier på Katrinebjerg,
herunder er der ikke mindst arbejdet
med de fremtidige byggeriers strukturering i bybilledet.
Selskabet ejer og driver en lang
række erhvervsejendomme, herunder Nobelparken, og mere end 20
ejendomme på Katrinebjerg med en
række forskellige lejere, herunder
Aarhus Universitet. Endvidere ejer
selskabet Orion Planetariets bygning
i Jels og en lager- og magasinejendom
i Egå.
Selskabet ejer og driver desuden
en række gæsteboliger, herunder
Vennelyst Kollegiet, Teknolog Kollegiet samt gæsteforskerboligerne i
Nobelparken.
Selskabets balance udgjorde ved
udgangen af 2014 1.462 mio. kr. mod
1.475 mio. kr. ved indgangen af året.
Selskabets aktiver i form af grunde
og bygninger ligger fortsat i niveauet
1.400 mio. kr., idet der i den forbindelse erindres om selskabets regnskabsprincip, hvor ejendomme optages til indkøbt værdi med fradrag af
løbende afskrivninger.
Nettoomsætningen udgør i 2014
123 mio. kr., svarende til en stigning
på godt 4 % i forhold til 2013. Resultatet før finansielle poster udgør 74
mio. kr. i 2014 mod 69 mio. kr. i 2013.
Årets resultat for året 2014 var
det højeste i selskabets historie og
udgjorde 55 mio. kr. mod 53 mio. kr. i
2013.
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FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
HOVED- OG NØGLETAL
Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal

RESULTAT
Nettoomsætning
Resultat før finansielle poster
Årets resultat
BALANCE
Balancesum
Egenkapital
PENGESTRØMME
Pengestrømme fra:
– driftsaktivitet
– investeringsaktivitet
heraf investering i materielle og
immaterielle anlægsaktiver
– finansieringsaktivitet
Årets forskydninger i likvider
NØGLETAL I %
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapitalen

DKK 1.000

2014

2013

2012

2011

2010

123.479
74.011
55.331

118.205
69.417
52.627

118.362
73.292
47.508

94.975
57.269
35.845

82.945
52.580
11.845

1.462.499
449.363

1.474.708
435.661

1.468.347
413.146

1.401.315
385.631

1.073.581
379.639

80.838
- 14.503

70.563
-42.698

71.169
- 27.566

47.984
- 336.990

47.910
19.060

- 14.503
- 69.975
- 3.640

-42.698
-48.840
-20.975

- 27.566
193.188
236.791

- 336.990
127.653
- 161.353

- 77.317
39.483
106.453

59,9
5,1
30,7
12,5

58,7
4,7
29,5
12,4

61,9
5,0
28,1
11,9

60,3
4,1
27,5
9,4

63,4
4,9
35,4
3,0

HELSINGFORSGADE 25
AARHUS A/S (datterselskab)

VURDERING AF ÅRETS
AKTIVITETER OG RESULTAT

Aktiverne i selskabet består i ejendommen Helsingforsgade 25. Ejendommen omfatter dels en større
lager- og udstillingsbygning, der er
udlejet til Brdr. Kier A/S, og dels en
mindre kontorbygning, hvor der
i 2014 er afsluttet en omfattende
ombygning og modernisering, og
hele kontorbygningen er nu udlejet
til Klestrup Partners.

Resultatet før finansielle poster ligger på niveau med det budgetterede.
Årets resultat ligger pænt over det
budgetterede, og resultatet anses for
yderst tilfredsstillende.

Ledelse i 2014
Rektor Brian Bech Nielsen
(formand)
Advokat Bent Müller
(næstformand)
Seniorrådgiver for rektor
Søren E. Frandsen
Dekan Niels Chr. Nielsen
Ingeniør Erik Pagaard Nielsen
Arkitekt Carsten Rasmussen
Direktør Esben Vibe

Direktion
Jørgen Lang

ÅR S B E R E T NING 2014
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INCUBA A/S
UDDRAG AF SELSKABETS
ÅRSRAPPORT 2014
INCUBA A/S’ formål er at etablere
og drive en virksomhedsbaseret forskerpark, der virker til gavn for ikke
mindst nye og mindre virksomheders
innovation og vækst. Denne aktivitet har også i 2014 været koncentreret om afdelingerne på Katrinebjerg
og i Skejby. Aktiviteten i forhold til
virksomhederne har været på samme
niveau som tidligere, og tilsvarende
gælder samarbejdet med organisationer og myndigheder. INCUBA A/S’
samfundsmæssige effekt skal måles
ud fra helheden i disse mange forskellige aktiviteter og relationer.
Den aktivitet, der har lagt beslag
på flest ressourcer, har været færdiggørelsen og ibrugtagningen af den

INCUBA A/S
INCUBA A/S blev dannet den 1.
juni 2007 ved en fusion mellem Forskerpark Aarhus og IT-Huset Katrinebjerg.
INCUBA A/S’ formål er at støtte
virksomheders innovation og vækst
på et vidensgrundlag. Målsætningen er at være det bedste hjemsted
for innovative virksomheder.
Selskabet sørger for faciliteter,
netværk og sparring samt etablerer kontakt til regionens videns
institutioner. Aarhus Universitets
Forskningsfond har en ejerandel på
54,9% af INCUBA A/S.
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nye afdeling på Navitas, der først
og fremmest er udviklet i samarbejde med Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole. Det kan
med stor tilfredshed konstateres, at
den oprindelige tidsplan blev overholdt, og byggeriet blev afleveret den
26. juni og indviet den 5. september
2014. Byggeregnskabet kan først færdiggøres i begyndelsen af 2015, men
alt tyder fortsat på, at den budgetterede pris holder. Indkøringen af bygningen er fortsat gennem 2014 og
begyndelsen af 2015. Det er lykkedes
at opnå en udlejningsprocent, der
overstiger det budgetterede. Et samarbejde med de to uddannelsesinstitutioner i form af Navitas Science &
Innovation peger frem mod væsentligt tættere relationer mellem uddan-

nelse, iværksætteri og erhvervsudvikling.
Selvom den økonomiske krise
ikke kan aflyses, har 2014 været
et godt år for udlejningen af
INCUBA A/S’ kontorfaciliteter. Til
og med juli måned var den samlede
udlejningsprocent 94,7; med tilvæksten af 10.000 m2 på Navitas er udlejningsprocenten i årets sidste fem
måneder på 84,8 og for året som helhed på 89,8, hvilket er klart tilfredsstillende, når tilvæksten på 10.000
m2 i årets sidste måneder tages i
betragtning. Antallet af virksomheder i de tre afdelinger er ved udgangen af 2014 på 125.
Årets resultat før skat og ekstraordinære indtægter er på 10,682
mio. kr., hvilket er 1,7 mio. kr. bedre
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INCUBA A/S
HOVED- OG NØGLETAL

Set over en 5-årig periode kan selskabets udvikling beskrives ved følgende hoved- og nøgletal

DKK 1.000

2014

2013

2012

2011

2010

47.964
18.965
8.314

44.266
20.157
12.542

44.818
22.736
10.657

44.318
21.742
10.867

42.221
18.633
9.002

BALANCE
Balancesum
Egenkapital

746.714
276.527

713.053
274.080

653.379
256.291

605.006
251.823

541.160
250.605

PENGESTRØMME
Pengestrømme fra:
– driftsaktivitet
– investeringsaktivitet
– finansieringsaktivitet
Årets forskydninger i likvider

17.815
- 43.946
73.087
46.957

16.776
- 71.952
35.166
- 20.010

33.056
- 55.669
46.273
23.661

27.876
- 85.087
- 6.585
- 63.795

24.082
- 12.095
- 6.382
5.605

81,0%
39,5%
2,5%
37,0%
3,0%

83,4%
45,5%
2,8%
38,4%
4,7%

87,5%
50,7%
3,5%
39,2%
4,2%

85,7%
49,1%
3,6%
41,6%
4,3%

85,4%
44,1%
3,4%
46,3%
3,6%

RESULTAT
Nettoomsætning
Resultat før finansielle poster
Årets resultat

NØGLETAL I %
Bruttomargin
Overskudsgrad
Afkastningsgrad
Soliditetsgrad
Forrentning af egenkapital

end budgetteret. Resultatet afspejler øgede omkostninger ved at sætte
afdelingen på Navitas i drift og herunder anvendelse af forskellige introduktionsprogrammer over for nye
lejere. Under omstændighederne er
resultatet tilfredsstillende, men under
mere stabile forhold bør det kunne
forbedres.
Ud over Navitas har en anden
meget væsentlig aktivitet været udviklingen af et nyt koncept for opstartsvirksomheder. Udviklingen fra det
tidligere Njubiz til det nye StartupLab

ÅR S B E R E T NING 2014

har medført større fokus på de nye
virksomheders udvikling, specielt på
de skalerbare virksomheder, og herunder er forløbene gjort mere for
pligtende for både virksomhed og
INCUBA. Lanceringen af StartupLab
har meget tilfredsstillende medført
større tilgang af denne type virksomheder. Arbejdet med konceptet er
fortsat i 2015.

Ledelse i 2014
Direktør Peter Kjær (formand)
Dekan Allan Flyvbjerg
Rektor Brian Bech Nielsen
Adm. dir. Thomas Knudsen
Direktør Jørgen Lang
Adm. dir. Michael Stevns
Direktion
Niels Chr. Sidenius
Arne Vesterdal
Jesper Bach
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INNOVATIONSKATEDRALEN
NAVITAS
I september fik Aarhus
endelig sin nye stjerne,
da Navitas-bygningen blev
indviet på havnen.
Nu skal de tre ejere løse
udfordringen med at finde
ind i et samarbejde, der kan
skabe værdi for bygningen,
byen og samfundet.

AF THOMAS SØRENSEN
”Det er nærmest som at træde ind i
en katedral”.
Ikke en vending, man hører særlig
tit, når man beder folk beskrive deres
arbejdsplads.
Men der er alligevel noget om
snakken, når konsulent og virksomhedsejer Mogens Thomsen beskriver den bygning, hvor han hver dag
bevæger sig op på sjette sal for at rådgive myndigheder og enkeltpersoner
om iværksætteri.
Det første, man bemærker, når
man træder ind i Navitas, er nemlig, at der er højt til loftet. Fra indgangspartiet kan man se direkte op til
den otte etager høje bygnings øverste niveauer, hvor Mogens Thomsen
sammen med 60 andre iværksættere
og etablerede virksomheder har lejet
sig ind hos forskerparken INCUBA
A/S.

TÆT PÅ DE STUDERENDE
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Forventningerne til bygningen kan
dog sagtens stå mål med dens højde.
Det bliver der ikke lagt skjul på hos
Niels Christian Sidenius, der fra sit
kontor kan se ud over Aarhus Bugt
og de mange nybyggerier, der for øjeblikket skyder op i havneområdet.
Som administrerende direktør for
INCUBA råder han over de tre øver-

ste etager i Navitas. Under ham fyldes trapperne dagligt af studerende
og medarbejdere fra de øvrige ejere
af bygningen: Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet og Aarhus Maskinmesterskole.
”For os var der én altoverskyggende grund til at gå med ind i Navitas,
og det var at være tæt på ingeniørerne og maskinmestrene. Det at have
uddannelse, forskning, innovation,
iværksætteri og erhvervsudvikling i

INCUBA OG
NAVITAS
INCUBA A/S har i alt 185 kontorer af forskellig
størrelse på de øverste niveauer af Navitas
Navitas er opdelt i fire ejerlejligheder, der ejes
af INCUBA A/S, Ingeniørhøjskolen Aarhus
Universitet, Aarhus Maskinmesterskole og
Aarhus Kommune
Aarhus Universitets Forskningsfond ejer
54,9 pct af INCUBA A/S
Om sommeren sørger havvandet for nedkøling
af bygningens 38.000 m2, mens 1.280 solceller på
taget leverer strøm til huset
INCUBA A/S ejer også forskerparker på
Katrinebjerg, i Skejby og på Gustav Wieds Vej
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én og samme bygning er et virkelig
interessant koncept”, fortæller Niels
Christian Sidenius.

ÅBENHED SOM IDEOLOGI
Ifølge direktøren har netop nærheden til de studerende også været en
afgørende faktor for mange af de
virksomheder, der indtil nu er flyttet
ind hos INCUBA.
Det var det eksempelvis for den
grønne danske klyngeorganisation
CLEAN, der bl.a. lever af at etablere og facilitere cleantech-samarbejder på tværs af sektorer. CLEAN
var blandt de første, der flyttede ind
i Navitas, og for dem var der ingen
tvivl om, hvor organisationens Aarhus-kontor skulle ligge:
”Først og fremmest er det vigtigt

ÅR S B E R E T NING 2014

for os at være tæt på vores medlemmer, som tæller både Ingeniørhøjskolen og Maskinmesterskolen. Derudover er der store muligheder for
vores medlemsvirksomheder i, at vi
både har mange stærke forskere såvel
som dygtige studerende lige om hjørnet. Eksempelvis har vi lavet et jobtræf, hvor vi sporer de studerende
ind på, hvilke jobmuligheder vores
medlemmer tilbyder.
Vi arrangerer også innovationsforløb, hvor virksomhederne kommer
med praktiske, faglige udfordringer,
som de studerende kan løse i grupper”, siger projektleder Leon Aahave
Uhd, der heller ikke lægger skjul på,
at Navitas også er et oplagt sted at
rekruttere nye medlemmer til klyngen.

Den særlige arkitektur i Navitas er med til at skabe
ekstra værdi for bygningens beboere.

Derfor praktiserer han aktivt den
åbenhed, som han mener er en nødvendighed for, at alle parter kan få
det optimale ud af bygningen:
”Nogle virksomheder er der fra
start, mens andre er lidt mere forsigtige med at opsøge nye samarbejder.
Der er tit et enormt stort potentiale i små virksomheder, hvis man kan
koble de rigtige partnere sammen,
så som klyngeorganisation prøver vi
hele tiden at være opsøgende og være
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Direktør for INCUBA A/S Niels Chr.
Sidenius (ø.tv.), Mogens Thomsen
fra Thomsen Business Information
og Leon Aahave Uhd fra CLEAN ser
store muligheder for at styrke netværket ved at være en del af iværksættermiljøet på Navitas.

med til at nedbryde barrierer for samarbejde”, fortæller Leon Aahave Uhd.

TANDHJULENE SKAL
FALDE I HAK
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Mogens Thomsen valgte også at flytte sin virksomhed, Thomsen Business Information, ind i katedralen
på havnen, fordi han så en mulighed
for at styrke sit netværk. Han er en
del af iværksættermiljøet i INCUBAs
StartupLab, som på Navitas tæller
omtrent 20 virksomheder lige nu. Og
selvom han ikke har en finger at sætte
på faciliteterne og omgivelserne, så
peger han på, at det potentiale, der
ligger i bygningens særlige ejerkonstellation, endnu ikke er indfriet:
”Der bliver gjort forskellige ting
for at få gang i udvekslingen, men jeg
tror, at især de større organisationer
ofte har en tendens til at forpuppe sig
lidt, så vi mangler stadig lidt dynamik
i bygningen”.
Niels Christian Sidenius, der
udover at være direktør for INCUBA
også er formand for Navitas’ ejerforening, er enig i, at samarbejdet endnu
ikke er helt oppe i omdrejninger:
”Man skal huske, at vi kun har
været i gang i et halvt års tid, og at alle
har deres egne strategier, som de forfølger i det daglige. Men det er oplagt,
at vi skal have endnu mere kød på
samarbejdet mellem virksomhederne
og uddannelserne. Vores ultimative
mål er, at det efterhånden skal spire
op fra forskerne, virksomhederne og
de studerende. Men den slags sker
ikke af sig selv, bare fordi vi alle går
ind ad den samme dør hver dag. Det
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kræver målrettet arbejde”, forklarer
INCUBA-direktøren.
Han peger på NSI – Navitas
Science and Innovation – som den
formelle ramme, der binder bygningen sammen og skal sætte gang i
udvekslingen mellem aktørerne. I regi
af NSI tilbydes de studerende støtte
og lokaler til at springe ud som iværksættere, mens der også arrangeres
events og virksomhedsbesøg. Det er
samtidig NSI, der er indgangspunkt
for virksomheder, som vil samarbejde
med studerende og forskere eller gøre
brug af de avancerede værksteder og
laboratorier, som er placeret nederst i
bygningen.

ÅR S B E R E T NING 2014

”Vi arbejder med at få iværksætteriet ind under huden på de studerende og gøre det til en del af uddannelsernes identitet. Samtidig sørger vi
for at gøre virksomhederne opmærksomme på de mange muligheder, som
bygningen rummer. Vi er der ikke
endnu, men når vi får alle de store og
små tandhjul til at falde i hak, så bliver
Navitas et økosystem, som giver store
gevinster for alle parter”.

Navitas ligger smukt ned mod Aarhus havn.
Med trapper til bevægelse og afslappende pauser.
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TILKNYTTET
INSTITUTION
SANDBJERG
GODS
75

SANDBJERG GODS
AARHUS UNIVERSITETS
KURSUSEJENDOM
Aarhus Universitet modtog Sandbjerg Gods som
gave i 1954 fra fru Ellen Dahl, som var en søster
til Karen Blixen. Godset er siden renoveret og
udbygget, overvejende med støtte af donationer
fra Aarhus Universitets Forskningsfond.

76

SANDBJERG GODS – STATUS
OG PERSPEKTIVER 2014-2015
7.200 overnatninger og en fremgang
på 20 % i forhold til 2013. Det var ét
af årets markante resultater for kursusvirksomheden Sandbjerg Gods.
På forhånd var der budgetteret
med 7.000 døgnophold. Men selvom
godset har overgået budgetmålet i et
år, hvor markedet generelt har været
præget af økonomisk afmatning og
hård konkurrence, så skal fremgangen styrkes, hvis regnskaberne skal
hænge sammen på længere sigt.
Det viser en budgetanalyse for
årene 2015-2019, som peger på, at
antallet af årlige døgnophold skal
hæves til cirka 8.500, hvis man skal
opnå et tilfredsstillende økonomisk
overskud.
Den udfordring adresseres blandt
andet i den kortfattede ’Strategisk
Handlingsplan, Sandbjerg Gods –
Anno 2014’. Planen er baseret på budgetanalysen og drøftelser i bestyrelsen, og den udstikker rammerne for
arbejdet med at styrke Sandbjerg

Gods’ position som kursusvirksomhed.
Som led i handlingsplanen er markedsføringen af Sandbjerg Gods øget
både internt på universitetet og i forhold til eksterne kunder.
Godset deltog således med en
stand ved Møde- og Eventmessen i København, mens der er blevet annonceret målrettet i udvalgte
magasiner og blade som fx. Magisterbladet, universitetsavisen Omnibus
og Folkeuniversitetets program.
For at øge den interne brug af
Sandbjerg Gods har bestyrelsen desuden besluttet at arbejde på en aftale med Aarhus Universitet om at
genindføre et årligt tilskud, der kan
munde ud i en særlig rabat til universitetets ansatte.

VEDLIGEHOLDELSE, SKOVPLAN
OG BESTYRELSE
Inden for murene på det historiske
gods har 2014 været det første hele
driftsår efter den store renovering af
køkken og spisesal. De nye facilite-

ter har levet op til forventningerne;
bortset fra enkelte mindre problemer
i henholdsvis spisestedet Magasinet
og i køkkenet, som forventes løst i
begyndelsen af næste år.
Den generelle vedligeholdelse
af godset forløber efter den tiårsplan, som blev udarbejdet i 2013. Det
afspejler sig også i den rapport, som
Kulturstyrelsen har lavet i forbindelse med sit tilsyn af fredede bygninger.
Her fremhæves godsets arkitektoniske og kulturhistoriske værdi; samt
ikke mindst den gode vedligeholdelsesstandard. Et konsulentfirma har
efterfølgende lavet en handlingsplan,
som sikrer, at der bliver fulgt op på
Kulturstyrelsens tilsynsrapport i det
fortsatte vedligeholdelsesarbejde.
Uden for murene har skovene fortsat været mærket af efterårsstormene i 2013, som resulterede i stormfald
svarende til næsten et helt års hugst.
Stormene har også i år haft konsekvenser i form af en mindre hugst og
en lavere kvalitet.
Der er i efteråret 2014 til Aarhus
Universitets bestyrelse indstillet nye
medlemmer af bestyrelsen for Sandbjerg Gods, samt genindstillet den
øvrige bestyrelse for en treårig periode (2015-2018) i henhold til fundatsen.
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SANDBJERG GODS
Sandbjerg Gods ligger i et naturskønt
område ved Sundeved direkte ud til
Alssund, cirka 7 km. nordvest for Sønderborg. Aarhus Universitet modtog
Sandbjerg Gods som gave i 1954 fra
fru Ellen Dahl, som var en søster til
Karen Blixen. Godset er siden renoveret og udbygget, overvejende med
støtte af donationer fra Aarhus Universitets Forskningsfond, således at
godset i dag råder over 105 sengepladser fordelt på 74 værelser. Kursusfaciliteterne omfatter auditorier med
henholdsvis 70, 45, 30 og 25 pladser
samt syv gruppe- og møderum i forskellige størrelser.
Sandbjerg Gods drives som en
erhvervsdrivende institution og tjener dels som Aarhus Universitets kursusejendom og dels til møder, konferencer og uddannelsesaktiviteter
for organisationer og firmaer uden
tilknytning til universitetet. Godset

ledes af en direktør og drives af et personale på i alt 10 personer, hvoraf syv
arbejder med selve kursusvirksomheden, mens tre er beskæftiget i park
og skov og med bygningsvedligehold.
Godset har et tæt samarbejde med
Aarhus Universitets Forskningsfond,
som varetager den daglige administration af Sandbjerg, mens Sandbjergs
personale står for den daglige drift af
Forskningsfondens refugium Møllehuset.
Sandbjerg består i dag af det historiske godskompleks suppleret med
nye bygninger omgivet af park og
skov. Kursusejendommen er overalt indrettet med moderne møde-,
opholds- og overnatningsfaciliteter, herunder trådløs internetadgang
og moderne AV-faciliteter. Til godset hører Møllesøen, 6 hektar park, 52
hektar landbrugsjord, som er bortforpagtet, samt 57 hektar skov, hvor driften varetages af godsets ansatte.

SANDBJERG GODS I TAL
KAPACITET
Antal værelser
Enkeltværelser
Dobbeltværelser
Antal sengepladser
Auditorier
Grupperum

74
43
31
105
4
7

DKK 1.000

NØGLETAL

2014

2013

Antal døgnophold
Antal dagmøder
Omsætning
Resultat før afskrivninger og renter
Årets resultat

7.214
1.092
10.153
1.586
- 728

5.818
1.287
8.802
450
- 1.814
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Aarhus University Research Foundation was established in 1944, its aim
being to support academic research at
Aarhus University. As a private-law,
self-employed foundation, it is still a
unique example in the Danish university world of a socalled endowment.
Even though the annual grants
awarded by the foundation within a larger context only amount to a
modest proportion of the universi
ty’s turnover and external funding
of research, the research foundation
has a special significance, as there is
completely free funding. Freedom,
the dynamic aspect and unexpected
breakthroughs are given high priority.
This annual account contains initially a leader about the foundation’s
business activities and its grants
respectively. The annual account also
contains articles about a handful of
young researchers, each of whom
have received the Aarhus University Research Foundation’s PhD grants
of DKK 50,000 for their distinctive,
outstanding PhD work. The annual account further contains an article about the present situation of

Aarhus Institute of Advanced Studies
(AIAS), which Aarhus University and
Aarhus University Research Foundation decided was to be established in
March 2011, with an initial grant from
the foundation of DKK 50 million.
AIAS houses a fellowship programme
that enables Danish and international
researchers to come and implement
in a unique setting their research projects for a limited period of time.
The annual account also includes
an overview of the year’s grants
and a brief look at two of the foundation’s subsidiaries – the University Park Colleges that became a subsidiary in summer 2014, and Cheminova, with which the foundation
could celebrate a 70th anniversary as
main shareholder in Auriga Industries A/S in 2014. At the same time, a
sales agreement was reached in 2014
between Auriga Industries A/S and
FMC
Corporation concerning the sale of
Cheminova – an agreement that will
mean a great deal for the grants level
of the foundation in the future.
Finally, the annual account con-

tains an extract from the annual
report for the Research Foundation’s
real estate rental agency Incuba, as
well as an outline of developments at
Sandbjerg Gods in 2014.
With this annual account we wish
to provide the reader with a glimpse
of work carried out by the foundation over the past year. Aarhus University Research Foundation would
like to make use of this opportunity
to express its thanks to the university,
other partners, employees and leaders
of subsidiaries for excellent cooperation in 2014.
Have an enjoyable read!

Brian Bech Nielsen
Chairman of the board
of Aarhus University
Research Foundation
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OVERVIEW:
NEW OPPORTUNITIES
AND YET
ANOTHER SUBSIDIARY
2014 was a watershed year,
because Auriga Industries
A/S signed a sales agree
ment regarding the sell-off of
Cheminova A/S. As far as the
foundation is concerned, this
means a doubling of its assets
and new opportunities for its
level of grants. The founda
tion received the University
Park Colleges as a gift, which
subsequently became the
subsidiary Parkkollegierne
A/S. Forskningsfondens
Ejendomsselskab A/S outdid
itself yet again with a record
result before tax. The founda
tion handed out grants totalling
DKK 57.5 million, and has work
ed on new grant measures and
an increased grant budget.

THE BUSINESS AARHUS
UNIVERSITY RESEARCH
FOUNDATION
As the past year has demonstrat
ed, the economic basis for the foun
dation’s allocation of grants has
considerably increased over the
years. Initially, funding came sole
ly from Cheminova, while business
has expanded over the years to also
include a high level of property activ
ity in Forskningsfondens Ejendoms
selskab A/S and steadily increas
ing efforts within innovation, com
pany development and knowledge
exchange in Incuba A/S, CapNova
A/S and Alexandra Instituttet A/S.
In recent years, the portfolio has
grown: In 2012, the Aarhus Univer
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sity Research Foundation gained all
the shares in Alexandra Instituttet
A/S, and in the summer of 2013, the
foundation took over the founda
tion Aarhus University Press. In sum
mer 2014, the foundation received the
University Park Colleges as a gift, and
this subsequently became the subsidi
ary Parkkollegierne A/S.
The three businesses seem perfect
ly tailored to the foundation. As an
approved GTS institute, Alexandra
Instituttet creates important con
nections between the university’s
researchers and the commercial sec
tor, while Aarhus University Press
helps ensure that the researchers’
knowledge is brought into play in
society and contributes to the public
debate. The University Park Colleg
es have housed students from Aarhus
University since 1935, helping to guar
antee a lovely environment close to
the university for the students there.
The subsidiary companies not only

contribute to the financial bottom line
and the goal of the foundation to be
evergreen but also to the wish of the
foundation to contribute to the dis
semination of the researchers’ work
and the creation of a good framework
for future researchers at Aarhus Uni
versity and society’s labour force of
tomorrow.
On the business side, the bottom
line is crucial. The Research Founda
tion has admittedly plenty of room
to be patient, but the basic point of
departure is that only activities where
a financial return is expected are to be
invested in.
And the motivation is clear: It
is precisely this return that enables
Aarhus University Research Founda
tion every year to make a difference.
The core aim of the foundation is to
contribute to excellent research at
Aarhus University, and this aim can
not be achieved without a stable eco
nomic basis.

DKK 2.430 MIO.
DISTRIBUTION OF ASSETS

33%

31%
36%

AURIGA INDUSTRIES A/S
THE RESEARCH FOUNDATION
PROPERTY COMPANY LTD.
AS WELL AS OTHER
EQUITY PARTICIPATION

SECURITY PORTFOLIO
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AURIGA INDUSTRIES A/S
The most important event for the
foundation in 2014 was the public announcement on 8 September
2014 that Auriga had signed a sales
agreement regarding the sell-off of
Cheminova, which represents all of
Auriga’s operational activities. In
April 2015, Auriga announced that
the last approvals from the competition authorities had been forthcoming, and that as a result the sell-off
of Cheminova had been effectuated.
After this, Auriga intends to allocate
the surplus proceeds to the shareholders. The allocation is expected to
take place in 2015. Cheminova A/S is
being sold for a sum of approx. DKK
10.5 million on a net debt free basis,
which corresponds to a cash payment
of approx. DKK 8.5 million. Since the
foundation has a 38.55% shareholding
in Auriga Industries A/S, a share is
expected of DKK 3.2 million.
The year 2014 in general was
affected by the sell-off of Cheminova,
which at the end of the year was waiting for approvals from the competition authorities, so that the transaction could be finalised.

FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
Forskningsfondens Ejendomsselskab
enjoyed yet another record year in
2014, with a result before tax of DKK
55 million. The company continues to work on expanding the property portfolio view acquisitions of
well-located properties, with the aim
of further developing an attractive
selection of rooms on offer that can at
the same time help underpin Aarhus
University’s unique positioning as a
city university. The company expects
its positive development to continue.

ALEXANDRA INSTITUTTET A/S
In 2014, there has been continued
focus on strengthening and consolidating the commercial sale of
research-based services. For that reason, there has been investment in
2014 in the development of a range
of products and services based on
results from F&I projects, just as
Alexandra Instituttet has invested via
companies of which the institute has
part-ownership.
In 2014, the institute had a turn
over on the level of the previous year,
and the result before tax was influ-

enced by the fact that during the year
major investment have been implemented and carried to the debit side,
including in particular the portfolio
activities of the institute. An increase
in the level of activity is expected in
2015, as is also an increase in turn
over and result before tax.

AARHUS UNIVERSITETS-
FORLAG A/S
The result before tax of the university
press in 2014 was extremely satisfying and exceeded expectations. The
result before tax the press enjoyed
in 2014 attracted considerable positive attention. In June, the book series
Tænkepauser won The Danish Book
Design Award, and the same series
has on several occasions been single out by the minister of research as
exemplary dissemination of research.
In 2014, the press published 55 new
books, 38 of which were in Danish,
the remaining 17 in English. Of these
55 books, 36 was additionally issued
as e-books. Furthermore, 20 books
were reissued, and 15 new publications were taken in commission.
The company expects continued
positive development in 2015.

AARHUS
UNIVERSITETS
FORSKNINGSFOND

AURIGA
INDUSTRIES A/S
Equity interest: 38,5%

FORSKNINGSFONDENS
EJENDOMSSELSKAB A/S
Equity interest: 100%

CHEMINOVA A/S
Equity interest: 100%
(sold April 2015)
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ALEXANDRA
INSTITUTTET
A/S

AARHUS
UNIVERSITETSFORLAG A/S

PARKKOLLEGIERNE
A/S

Equity interest: 100%

Equity interest: 100%

Equity interest: 100%

INCUBA A/S
Equity interest: 54,9%

INCUBA
INVEST A/S
Equity interest: 32,2%

CAPNOVA A/S
Equity interest: 20,3%

HELSINGFORSGADE 25
AARHUS A/S
Equity interest: 60%

AA R H U S U N I V E R S I T Y R E S E A R C H FO U N DAT I O N

DONATIONS IN 2014

SCHOLAR GRANTS

25%
SPECIAL PRIORITY AREAS

9%

AU IDEAS

GUEST RESEARCHER GRANTS

8%

23%

6%
4%
3%
22%

PUBLICATION SUPPORT
STRENGTHENED INTERNATIONALISATION
OF THE PH.D.-PROGRAMMES
RESEARCH SEMINARS
AT SANDBJERG ESTATE

AIAS

DONATIONS IN 1985-2014
DKK MILL.
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Chairman of the Board Brian Bech
Nielsen (left) and Managing Director
Jørgen Lang.

PARKKOLLEGIERNE A/S
Parkkollegierne A/S became a new
company in the Group in 2014. With
the establishing of Parkkollegierne
A/S in the summer of 2014, all assets
and liabilities from the private foundation in The University Park Colleges were transferred to the company
– and, of great importance, also the
nine colleges. In continuation of this,
all shares in the newly established
company were transferred to Aarhus
University Research Foundation as
a gift from the private foundation in
The University Park Colleges.
The aim of the gift transfer was to
ensure that The University Park Colleges can, on a more solid and longterm basis, continue to serve as
attractive accommodation for stu-

dents at Aarhus University and that
the colleges’ function as an important part of Aarhus University’s physical and social campus environment is
maintained.
The college buildings comprise
nine college blocks and a communal building, centrally positioned in
the University Park in Aarhus. With
a total of 496 rooms, building during
the period from 1935 to 1962, the Park
Colleges offer students at Aarhus University a unique opportunity to live
close to their place of study, and at a
college with a special college spirit.

INCUBA A/S
The activity that has required the
most resources has been the completion and start-up of the new sec-

tion at Navitas, which has primarily
been developed in a cooperation with
Aarhus University and Aarhus School
of Marine Engineering. The running
in of the building has continued during 2014 and the start of 2015. A cooperation with the two educational institutions in the form of Navitas Science & Innovation points forwards
towards considerably closer relations
between education, entrepreneuring
and industrial development.
Even though the economic crisis
cannot be called off, 2014 has been
a good year for the hiring out of
INCUBA A/S’s office facilities. The
number of companies in the three
sections at the end of 2014 was 125.
The year’s result before tax reflects
increased costs in bringing the sectcion at Navitas into operation, including the use of various introductory
programmes with regard to new tenants. Under the circumstances, the
result is satisfactory, but under more
stable conditions it ought to be possible for it to be improved. The launching of StartupLab has been highly
satisfactory and led to more greater
access to this new type of company.
Work on the concept has continued
in 2015.

AARHUS UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION
KEY FIGURES
			2014

DKK 1.000

2013

2012

2011

2010

Total profit or loss from commercial activities		

119.144

239.618

95.990

15.728

4.180

Total profit or loss from charitable activities		

56.576

39.223

64.211

-5.018

73.660

Total profit or loss before donations		

175.720

278.841

160.201

10.710

77.840

Donations		57.422

87.449

87.862

73.513

36.858

Balance sheet total		2.430.256 2.303.944 2.080.947 1.999.778 2.069.995
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Equity		2.253.339 2.122.778 1.944.650 1.870.189 1.979.274
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INCUBA INVEST A/S
In 2014 the company had a deficit of
DKK 0,5 million and expects a positive result in 2015.

CAPNOVA A/S
As of 1 January 2014, Østjysk Innovation A/S, CAT SEED A/S and CAT
Management ApS merged, continuing under the company name CapNova A/S. The company is a stateapproved innovation environment
with two special focus areas: Interactive and food-tech. Interactive as
its focus area has consolidated the
company’s successful investments in
computer games. Investment in computer games is being continued, but
in futuer it will be supplemented by
investments in e-health, e-learning
and middleware.
Food-tech has been chosen as a
focus area because the company’s
investment analyses show a large
uncovered need of capital in the very
early phase of the life of new companies. The investments efforts will
broadly be directed towards raw
materials and natural resources,
technology and processes as well as
retail.
An important part of the investments is expected to be carried out
in an alliance with strong industrial partners. Over a three-year period, the mix of CAPNOVA’s annual
investments is expected to be 40%
interactive, 40% food-tech and 20%
other. The company expects a positive development for 2015.

THE LIQUID PORTFOLIO
Of the foundation’s total assets, the
liquid assets, i.e. mainly securities
listed on the stock exchange, make
up roughly one third. At the end of
the financial year, the foundation has
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invested stocks and shares listed on
the stock exchange as well as other
non-listed portfolio shares to a total
value of DKK 878.3 million.

THE YEAR’S RESULT
BEFORE TAX
In 2014, the foundation had a profit
before grants of DKK 175.7 million.
The commercial share accounted for
DKK 119.1 million of the profit.

THE GRANTS
In 2014, the foundation donated
DKK 57.5 million to research at Aar
hus University. As mentioned in
the foreword to the annual account,
the research foundation has a special importance, because there is
completely free funding. The board
of the foundation chose, for example, to support Aarhus Institute of
Advanced Studies with a grant of
DKK 13 million, which is to be seen
as a continuation of the original grant
of DKK 50 million.
For the researchers who receive
grants, the Aarhus University
Research Foundation is a benefactor
that is economically strong and at the
same time more willing than most to
run a risk for the sake of the research.
But that is only half the story. For the
generosity and willingness to take
risks is built on a foundation of business-oriented thinking and caution.

YET ANOTHER
RECORD YEAR
All in all, 2014 marks yet another
record year on the business side of
the foundation’s activities.

NEW POSSIBILITIES
The year 2014 was a watershed year
for the foundation, since the sale by
Auriga of Cheminova A/S creates

new possibilities – on both the business and grant side.
Via the sell-off of Cheminova, it
has been possible for the foundation – among other things – to set
up a range of new measures in 2015.
These include the new AUFF NOVA,
with its focus on layers of growth
and multidisciplinariness. In addition, AUFF Starting Grants are being
established for university lecturers,
with the aim of strengthening their
potential for establishing themselves
and developing into top researchers, and AUFF Starting Grants for
assistant professors, with the aim of
attracting top-qualified researchers
to assistant professor positions. In
addition, the foundation establishes
mobility grants, a new pool for summer camps at Sandbjerg Gods as well
as an extra pool for important and
less predictable needs.
The aim of AUFF NOVA is to
stimulate the implementation of bold
and innovative research projects that
would otherwise typically find it difficult to gain funding from elsewhere.
sIn addition, the hypothesis or central issue of the project should preferably include a questioning of existing
paradigms and point to new methods.
The project is to have a high level
of subject-related core proficiency in
the applicant as its point of departure, but also be cross-disciplinary.
It is academic potential and originality that is the decisive factor.
The aim of the mobility grants is
to offer AU researchers the opportunity to stay at top-ranking institutes
abroad, eventually in the form of sabbaticals. This helps to create more
career paths, and AU researchers
are given the chance of developing
and implementing research projects
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on the basis of their particular subject interests at research institutions
abroad and in Denmark.
It will now also be posible to
apply for funding for summer camps
at Sandbjerg Gods, which is a measure that should be seen as an extension of the present support programme for seminar stays at Sandbjerg Gods and that can co-fund
researcher’s stays and salary expenses at a summer camp at Sandbjerg
Gods, where, for example, researchers teach other researchers.
Finally a new measure is to be
established known as the extra pool,
the aim of which is to cover lesser but important and less predictable needs, such as a researcher network, analysis money, fieldwork, the
first testing out of a new idea, etc.
The aim is to create better possibilities for AU researchers to cooperate
with SMEs.
In the long term, the aim is to
increase the grant level from the
approx. DKK 75 per year to approx.
DKK 150 million.
We are greatly looking forward to
realising the potential for which the
year 2014 has laid the foundation.
Brian Bech Nielsen,
Chairman of the Board
Jørgen Lang,
Managing Director
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FIVE TALENTS
HONOURED
FOR THEIR RESEARCH

This year’s recipients of the Aarhus University
Research Foundation’s PhD prize have produced
a series of highly noteworthy research results

FILIP GRAUGAARD ESMARCH
For the 13th time, the Research Foundation is able to award its talent prize
to five former PhD students who
have attracted particular attention,
both for their research results and
the way in which they have disseminated them.
The criterion for adjudication has
naturally been that the thesis itself is
of exceptional quality. At the same
time, the more overall efforts of the
candidates in the course of their PhD
programme have also been taken into
consideration.
On the following pages, we present the prize-winners: an archaeologist, a psychologist, a jurist, a physicist and a doctor. They have enriched
the world with new knowledge about
boundary markings, social anxiety
disorder, the protection of human
rights, the graph and psychotic
depression. They have subsequently all gained postdoc posts, except
the doctor, who is continuing to do
research as a lecturer.

FACTS ABOUT
THE PHD PRIZE
Aarhus University Research Foundation established its annual PhD prize
in connection with the university’s
75th anniversary in 2003.
Aarhus University’s Talent Development Committee selects a number of
prize-winners, based on recommendations from each faculty.
All recipients have completed their
PhD theses a year previously, in this
case in 2014.
The sum of DKK 50,000 is also
awarded to each prize-winner.
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NEW LIGHT ON THE
SIGNIFICANCE OF PHYSICALLY
MARKED BOUNDARIES
METTE LØVSCHAL
PREHISTORIC ARCHAEOLOGY
By examining 6,000 archaeological
localities spread out across northwestern Europe, Mette Løvschal has
discovered patterns for how boundary
markings come into existence

REGULATING EMOTIONS CAN
HELP SOCIAL ANXIETY DISORDER
(SAD)
MIA SKYTTE O’TOOLE
CLINICAL PSYCHOLOGY
On the basis of theories concerning emotional regulation, Mia Skytte
O’Toole has enriched psychology with
valuable knowledge about social anxiety disorder and pointed to new possible methods of treatment
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In her PhD research, the archaeologist Mette Løvschal has investigated prehistoric boundary markings in
northwestern Europe. From around
the year 1000 BC, the concept of
marking boundaries spread from
southern England. Mette Løvschal is
the first person to study this systematically.
‘Already in the early prehistoric
period, there are many kinds of
linear boundaries in the landscape.
At no time are they used as boundary markings. It is not until the period around 700BC to 400BC that the
lines suddenly start to be used to
divide the landscape,’ she says.
Initially, the boundaries seem to be
nothing more than a way of fixing
quotas for cattle grazing and
arable farming. Only gradually do
they become a symbol of ownership
and social identity.
Mette Løvschal’s combination of
archaeology, anthropology and cog-

nition theory is not the only thing
that has aroused international attention and recognition.
‘I investigated the boundaries
markings over a period of almost
2000 years, and in that way I
acquired a volume of data sets that is
much larger than anything previously seen within that field. At the same
time, the time span is larger than
anything seen before,’ she says.

‘The most effective treatment of SAD
is cognitive behavioural therapy, but
that only helps half of those affected.
So there must either be something
we do not understand, or something
we are overlooking, I thought. In
emotional regulation theory I found
a framework for shedding light on
some of the aspects of SAD that have
not been considered previously,’ Mia
Skytte O’Toole explains.
In the course of her PhD project,
she ranged widely in an output of no
less than 12 academic articles and
book chapters. But the four studies/articles which comprise her thesis contribute in their separate ways
with new knowledge about SAD, and
also point to different kinds of possible therapeutic treatment.
‘Among other things, I suggested
a meta-analysis which showed that
the greater the social anxiety a person experiences, the harder it will
be to identify and understand one’s

own and other people’s emotions.
After that, I thought to myself that if
one does not understand, what takes
place emotionally within oneself,
how is one then able to regulate emotions in a purposeful way?’
Mia Skytte O’Toole therefore recommends that in organising clinical
practice one relates to the emotional understanding of the person with
social anxiety disorder.
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CONSTRUCTIVE DIALOGUE
CAN ENSURE EUROPEAN
HUMAN RIGHTS
LOUISE HALLESKOV STORGAARD
HUMAN RIGHTS
Louise Halleskov Storgaard has
shown that the two European courts
that deal with human rights cases
must cooperate more efficiently

LASER PULSES REVEAL HUGE
POTENTIAL IN 2D MATERIAL
SØREN ULSTRUP
NANOTECHNOLOGY
With a completely new way of investigating the properties of graphene,
Søren Ulstrup has made it probable
that the two-dimensional material
will be able to revolutionise the solar
cell industry.
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When the EU Charter of Fundamental Human Rights became binding
with the signing of the Lisbon
Treaty in 2009, the EU Court of
Justice was given greater independent competence to interpret the
question of human rights.
Louise Halleskov Storgaard has
investigated the consequences of the
shift in the balance of power between
The European Court of Human
Rights and the EU Court of Justice.
‘There are cases from both courts
which show that they find it difficult
to deal with extremely similar cases
in the same way. Until 2009, all went
well. The EU Court of Justice admittedly dealt to an increasing extent
with human rights cases, but always
on the basis of judgments from the
Court of Human Rights,’ she states.
The aim of the Lisbon Treaty
was to strengthen the protection
of human rights in Europe and create a uniform standard. But on the

basis of an analysis of a great many
judgments from recent years, Louise Storgaard is able to conclude that
this objective is far from having been
achieved. As an important aspect
of her PhD, Louise Storgaard has
therefore developed a series of principles for judicial dialogue, i.e. how
two courts ought to cooperate and
take each other’s interpretations into
account.

‘Throughout my study period I have
been highly interested in the new
2D materials that have been discovered, of which graphene was the
first. When the electrons move in
two dimensions instead of three, the
material completely changes its properties in relation to the material from
which it derives, namely graphite,’
Søren Ulstrup explains.
Just as he has completed his studies as an engineer in physics and
nanotechnology from the Technical University of Denmark, an AU
research group has received funding
for a PhD project about graphene.
For Søren Ulstrup this means an
unusual switch from theoretical to
experimental physics.
With his studies of graphene,
Søren Ulstrup has shown, among
other things, how one can manipulate with the electronic properties of
the material as well as its quality in
the actual production process. One

of his most striking finds looks as if it
could have treat importance for the
production of solar cells.
‘We exposed the graphene to
some ultra-rapid laser pulses. And
it turned out that with the laser
light we were able to bring many of
the material’s electrons out of their
standard state. It will be possible to
‘harvest’ the energy the free electrons
create inside the graphene in a solar
cell,’ says Søren Ulstrup.
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NOW THE LEVEL
OF PSYCHOTIC DEPRESSION
CAN BE MEASURED
SØREN DINESEN ØSTERGAARD
CLINICAL PSYCHIATRY
Søren Dinesen Østergaard has
improved the possibilities of evaluating the level of seriousness of psychotic depression. This can lead to better
treatment
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During his PhD studies, Doctor
Søren Dinesen Østergaard studied
the serious mental illness of psychotic depression, in which the patient’s
depressed state of mind can result
in delusions or even hallucinations.
This led, among other things, to a
new method of measurement that
can make it easier to give the right
treatment.
‘The challenge of measuring the
level of seriousness of a mental illness is that we can only measure it
by asking the patient in a structured
way and evaluating the seriousness
of the individual symptoms. And we
have lacked a method of measuring
psychotic depression,’ Søren Dinesen
Østergaard explains.
He took existing methods of
measurement for depression and
psychosis respectively as his point
of departure. From these he selected a number of the symptoms that
are characteristic of precisely psy-

chotic depression. Subsequently, the
great logistical task for Søren Dinesen Østergaard was to validate the
new scale of measurement on a large
number of patients, to prove that it is
sufficiently sensitive.
‘It is important to be able to follow those who are psychotically
depressed closely, for the risk of suicide is actually imminent for people
with such an illness,’ Søren Dinesen
Østergaard concludes.
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DISTRIBUTION OF ASSETS
DKK 1.000 º

2014

%

2013

%

2012

%

2011

%

2010

%

Auriga
Industries A/S

812.546

34

770.625

34

741.208

36

699.318

35

787.273

38

Forskningsfondens
Ejendomsselskab A/S

449.363

19

435.661

19

413.146

20

385.318

19

379.639

18

18.430

1

19.199

1

17.114

1

13.783

1

5.057

0

4.473

0

27.758

0

151.675

6

150.332

7

139.890

7

135.646

7

134.722

7

27.777

1

28.230

1

26.875

1

26.247

2

34.823

2

8.340

0

9.390

0

9.037

0

7.630

0

7.274

0

688.873

29

630.854

27

413.223

20

396.461

20

488.377

24

189.403

8

204.665

9

226.006

11

265.842

13

179.066

9

5.225

0

7.570

0

14.700

1

16.471

1

29.305

1

45.808

2

42.945

2

79.748

3

52.749

2

29.516

1

Alexandra
Instituttet A/S
Aarhus
Universitetsforlag A/S
Parkkollegierne A/S

INCUBA A/S

INCUBA Invest A/S

CapNova A/S

Other share

Danish bonds
investments
Other financial
holdings
Other assets

TOTAL
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2.430.256 100

2.303.944 100

2.080.947 100

1.999.778 100

2.069.995 100

*) The end of year dkk/Euro exchange rates are as following:
2014: 7.4436 | 2013: 7.4603 | 2012: 7.4610 | 2011: 7.4342 | 2010: 7.4535 |

AA R H U S U N I V E R S I T Y R E S E A R C H FO U N DAT I O N

INCOME STATEMENT
DKK 1.000

2014

2013

55.065
55.331
- 769
2.584
2.720
4.560
-176
-171
0

102.509
52.627
1.718
473

119.144

239.618

The charitable activities
Interest income and dividends received
Net realised gains or losses from sales of financial assets
Net unrealised gains or losses on financial assets
Administrative expenses
Depreciations

24.455
5.756
34.754
- 8.057
- 332

23.109
-419
28.072
-11.204
-335

Total profit or loss from charitable activities

56.576

39.223

175.720

278.841

57.422
200.000
70.773
- 152.475

87.449
124.140
67.252

175.720

278.841

		
The commercial activities
Share of profit or loss in Auriga Industries A/S
Profit or loss in Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Profit or loss in Alexandra Instituttet A/S
Profit or loss in Aarhus Universitetsforlag A/S
Profit or loss in Parkkollegierne A/S
Share of profit or loss in Incuba A/S
Share of profit or loss in Incuba Invest A/S
Share of profit or loss in CapNova A/S
Total profit and loss from sale of shares in Auriga Industries
Total profit or loss from commercial activities

Total profit or loss of the foundation before donations
To be distributed as follows:
Donations granted in the financial year
Regulation of frame of grants
Change in equity method reserve
Change in distributable capital

ANNUA L R E P O RT 2014

6.879
733
353
74.326
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BALANCE SHEET
31.12.2014
DKK 1.000 º

ASSETS

2014

2013

Commercial activities
Shares in Auriga Industries A/S
Shares in Forskningsfondens Ejendomsselskab A/S
Shares in Alexandra Instituttet A/S
Shares in Aarhus Universitetsforlag A/S
Shares in Parkkollegierne A/S
Shares in Incuba A/S
Shares in Incuba Invest A/S
Shares in Østjysk Innovation A/S
Total non-current financial assets

812.546
449.363
18.430
5.057
27.758
151.675
27.777
8.340
1.500.946

770.625
435.661
19.199
4.473
0
150.332
28.230
9.390
1.417.910

Total assets from commercial activities

1.500.946

1.417.910

5.645
106
0
5.751

5.801
188
19
6.008

Bonds
Shares
Other financial holdings
Total non-current financial assets

189.403
688.873
5.225
883.502

204.665
630.854
7.570
843.089

Total non-current assets

889.252

849.097

Receivables from associated companies
Other receivables
Total receivables

14.752
5.036
19.788

9.686
4.564
14.250

Cash

20.269

22.687

Total current assets

40.057

36.937

929.309

886.034

2.430.255

2.303.944

Charitable activities
Land and building
Other machinery, furniture and fixtures, and office equipment
Leasehold improvements
Total property, plant and equipment

Total assets from charitable activities
Total assets
*) The end of year dkk/Euro exchange rates are as following:
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2014: 7.4436 | 2013: 7.4603 | 2012: 7.4610 | 2011: 7.4342 | 2010: 7.4535 |

AA R H U S U N I V E R S I T Y R E S E A R C H FO U N DAT I O N

BALANCE SHEET
DKK 1.000

EQUITY AND LIABILITIES
Total equity from commercial activities
Total equity from charitable activities
Total equity
Trade payables
Accured expenses
Donations granted
Current liabilities
Total equity and liabilities

ANNUA L R E P O RT 2014

2014

2013

1.500.946
752.393
2.253.339

1.417.910
704.868
2.122.778

511
1.121
175.284
176.916

4.120
2.242
174.804
181.166

2.430.255

2.303.944
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KEY FIGURES
DKK 1.000 º

				 2014

2013

2012

2011

2010

AARHUS
		
UNIVERSITETS
		
FORSKNINGSFOND
		
		
		
		
		
		

Profit or loss from commercial activities		
119.144
Profit or loss from charitable activities		
56.576
Total profit and loss		
175.720
Donations		57.422
Shares in Auriga Industries A/S		
812.546
Other assets		1.617.710
Total assets		2.430.256
Total equity		2.253.339

239.618
39.223
278.841
87.449
770.625
1.533.319
2.303.944
2.122.778

95.990
64.211
160.201
87.862
741.208
1.339.739
2.080.947
1.944.650

15.728
- 5.018
10.710
73.513
699.318
1.300.460
1.999.778
1.870.189

4.180
73.660
77.840
36.858
787.273
1.282.722
2.069.995
1.979.274

AURIGA
		
INDUSTRIES
A/S
		
		
		
		

Revenue		6.755.138
Net profit or loss before tax		
305.143
Net profit or loss after tax		
167.435
Total assets 		7.245.661
Total equity		2.385.054

6.597.749
417.253
291.384
6.341.014
2.254.881

6.262.542
174.129
122.820
6.381.060
2.044.449

5.722.861
78.855
- 9.329
6.047.952
1.914.123

5.604.451
57.656
44.481
5.960.898
2.137.671

FORSKNINGS		
FONDENS
		
EJENDOMS
SELSKAB
		
A/S

Profit or loss 		
55.331
Total assets 		1.462.499
Total equity		449.363

52.627
1.474.708
435.661

47.508
1.468.347
413.146

35.845
1.401.315
385.631

11.845
1.073.581
379.639

ALEXANDRA
		
INSTITUTTET
A/S
		
		
		

Net profit or loss before tax		
- 755
Net profit or loss after tax		
- 769
Total assets		56.618
Total equity		18.430

2.290
1.718
56.332
19.199

3.826
2.872
73.430
17.481

3.627
2.641
64.528
13.783

AARHUS
		
UNIVERSITETS		
FORLAG
		 A/S
		

Net profit or loss before tax		
2.676
Net profit or loss after tax		
2.584
Total assets		10.471
Total equity		5.057

47
473
10.422
4.473

PARKKOLLEGIERNE
		
A/S
		
		

Profit or loss		
Total assets		
Total equity		

INCUBA A/S
		
		
		
		

Net profit or loss before tax		
10.682
Net profit or loss after tax		
8.314
Total assets 		746.714
Total equity		276.527

15.054
12.542
713.053
274.080

14.231
10.657
653.379
256.291

14.459
10.867
605.006
251.823

12.014
9.002
541.160
250.605

INCUBA
INVEST A/S
		
		
		
		

Net profit or loss before tax		
- 540
Net profit or loss after tax		
- 540
Total assets		105.982
Total equity		86.216

2.274
2.274
106.108
87.642

2.997
2.997
103.858
83.434

- 23.626
- 24.561
103.787
81.485

- 17.702
- 18.653
124.554
108.111

CAPNOVA
A/S
		
		
		
		

Net profit or loss before tax		
455
Net profit or loss after tax		
- 841
Total assets		48.252
Total equity		41.077

1.247
939
28.362
24.974

2.571
2.030
26.644
24.035

879
1.026
24.063
22.001

2.143
1.562
23.238
20.975

94

2.720
31.631
27.758

*) The end of year dkk/Euro exchange rates are as following:
2014: 7.4436 | 2013: 7.4603 | 2012: 7.4610 | 2011: 7.4342 | 2010: 7.4535 |
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