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Dekan på valg
Calle Møller (Musik) har meldt sig som den før-
ste kandidat til dekanvalget i november måned.
Læs hvorfor på

siderne 8-9

Spil på læseplanen
Universitetet vil lave en multimedie-uddannelse,
der skal have computerspil og tredimensional
kunst på programmet. Læs om det nye samar-
bejde mellem Humaniora og Naturvidenskab på

siderne 14-15

Hver tredje giver op
Hver tredje nye studerende på mindre fag drop-
per studiet.

Siderne 16-17

Årets underviser
De studerende vil til at vælge både Årets Under-
viser og Årets TAP på fakultetet.

Side 28

Penge og karriere
Legater, SU-beløb, tilskud til befordring og en ny
karrierevejviser for de penge- og målbevidste stu-
derende.

Siderne 36-37-38

Debat i avisen
Vi glemmer sekretærerne og de deltidsansatte.
Vi mangler bøger. Institut-strukturen skal æn-
dres. Kasernen bliver en social ørken. Der er læ-
serbreve og kritiske røster spredt ud over hele
avisen.

Fx siderne 4, 5, 11, 12

Jytte Hilden interview
Som måske landets eneste universitetsblad
bringer HUMavisen ikke noget eksklusivt inter-
view med den ny forskningsminister.

Læs: samtlige sider

Regeringen presser flere
nye studerende ind på
Humaniora
Forliget om finansloven gav 2.400 nye
uddannelsespladser. Nu presser rege-
ringen fakultetet til at oprette �sin an-
del� � omkring 200 � af de nye studie-
pladser. De studerende frygter at mi-
nisteriet vil banke fakultetet på plads
med �en ekstra håndfuld sølvmønter til
aflønning af de nødvendige midlerti-
dige undervisere� og i øvrigt vil lade
hånt om kvaliteten af undervisningen.
Det tyder på, at ministeriet også vil
bruge mursten til at banke med. Det er
Undervisningsministeriet, der betaler
for universitetets nye lejemål og nybyg-
gerier på blandt andet Langelandsgades
Kaserne, Ortopædisk Hospital og Fød-
selsanstalten.

På et møde i februar med ministeriets
topfolk om de mange aktuelle byggesa-
ger, dukkede de nye studiepladser plud-
selig op.

�Det var uventet at politikerne koblede
meroptaget med universitetets planer for
byggeaktiviteter, fortæller dekan André
Wang Hansen.

Universiteterne vil efter alt at dømme
blive �belønnet� med nogle forsknings-
millioner for at optage ekstra mange stu-
derende i år, ligesom det vil blive nød-
vendigt med midlertidigt byggeri for at
rumme de nye studerende.

Men det løser ikke manglen på kvalifi-
cerede ansøgere til nye lærerstillinger,
lyder det fra flere sider.

Ministeriets krav svarer til at optaget
bliver øget med en femtedel.

De studerende tror ikke på, at der er
tale om en engangsforestilling.

slam
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Fakultetet tvunget
til ekstraoptag
190 ekstra studerende
starter på Humaniora til
efteråret
For første gang siden Bertel Haarders dage
bliver fakultetet nu tvunget til at lade hånt
om alle langtidsplaner og i stedet lade års-
tidens politiske stemning bestemme hvor
mange studerende, der skal starte på de
humanistiske studier til efteråret.
SF og Enhedslisten satte deres fodaftryk på
finansloven med oprettelsen af 2.400 nye
uddannelsespladser. Men flere universite-
ter har vægret sig ved at øge optaget, fordi
der er mangel på både plads og kvalifice-
rede lærere.

Siden 1993 har fakultetet øget studenter-
optaget med en tredjedel, og dekan André
Wang Hansen meldte klart ud umiddelbart
efter forliget i december;

�Fakultetet har ikke plads og kapacitet til
på kort sigt at optage flere studerende, ud-
talte dekanen dengang til pressen.

Aftalen
Men det argument kunne forligsparterne
ikke acceptere.

Undervisningsminister Ole Vig Jensen (Ra-
dikale) har sagt til pressen, at der kan blive
tale om at �fravige den linje om frivillighed,
som vi hidtil har ført� om hvor mange stu-
derende, der hvert år skal starte på studi-
erne.

SFs uddannelsesordfører Aage Frandsen er
villig til at ændre i Universitetsloven for at
løse problemet.

Det er nu endt med, at fakultetet sidst i fe-
bruar måned modvilligt accepterede en af-
tale med ministeriet om ekstraordinært at
optage 190 nye studerende i efteråret 1997.

Det var politikerne, der koblede spørgsmå-
let om meroptag og byggeprojekter, så de-
kan André Wang Hansen forventer til gen-
gæld at meroptaget (også) vil kunne måles i
kvadratmeter.

Mangler lærere
�Vi har arbejdet flere år på at lave en for-
nuftig langtidsplan, som kan sikre at vi får
velkvalificeret arbejdskraft på lærersiden. På
grund af humanioras nulvækst i 80�erne,
kniber det i øjeblikket med at få kvalifice-
rede ansøgere inden for visse fag, især
sprogfagene, forklarer dekan André Wang
Hansen.

�Det problem kan kun
tiden løse, når de nuvæ-
rende forskerstuderende
bliver færdige.

På tværs af plan
Kravet om flere stude-
rende går på tværs af fakultetets lang-
tidsplan.

�Det er selvfølgelig ærgerligt at vi risike-
rer et diktat fra oven, som kræver en række
justeringer af den plan, som vi har brugt
megen tid på at få gennem vort demokrati-
ske system og økonomiske planlægning, si-
ger dekanen.

�Samtidig er vi meget hårdt presset rent
fysisk. I øjeblikket er der simpelthen ingen
ledige kontorer til de nye lærere, som vi
planlægger at ansætte i efteråret.

�Hvis byggeriet af kasernen bliver det
mindste forsinket, så står vi med et meget
konkret og påtrængende problem, under-
streger André Wang Hansen.

Kanon for panden
På den anden side mener dekanen ikke, at
200 ekstra studerende vil slå fakultetets plan-
lægning i stykker.

�Med en kanon for panden er alt muligt.
Hvis vi får et mildt efterår, så kan vi jo holde
forelæsninger i amfiteatret, foreslår han.

�Realistisk set får vi nok et presset efterår
ligesom de forudgående år. Det vil vi også

Nye studerende
bliver smurt
De 190 nye studiepladser bliver bredt
fordelt på fakultetets mange fag og
optagelsesområder. Den endelige for-
deling lå ikke klar ved HUMavisens
deadline.

kunne klare, for jeg regner ganske sikkert
med, at ministeriet hjælper med den nød-
vendige plads- og kapacitetsudvidelse, når
vi hjælper regeringen og opretter flere
studiepladser, siger André Wang Hansen.

slam
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Nu gør det ondt
De studerende:
Ministeriet filer i selve
undervisningens marv
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Peter J. Pedersen
på vegne af HUM-rådet (Humanistisk
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Studenterråd)

�Same procedure as last year?�
�Same procedure as every year, James!�

Igen i år er Det Humanistiske Fakultet på
Aarhus Universitet her i opløbet til næste
undervisningsår kommet under pres fra et
nervøst folketing, der gerne �liige� vil have
klemt et par �få� hundrede ekstra stude-
rende ind på bænkeraderne og mindske det
uundgåelige ramaskrig til august.
Belønningen vil være en ekstra håndfuld
sølvmønter til aflønning af de nødvendige
midlertidige undervisere (DVIP�er), et kam-
meratligt klap på skulderen og et vagt løfte
om at �Det jo kun er en midlertidig foranstalt-
ning�. Desuden vil vi jo alle gerne se de unge
mennesker glade og tilfredse, ikke?

Idealet
I en ideel verden burde alle have ret til fri
adgang til den foretrukne uddannelse og ef-
teruddannelse, uden nogen økonomiske el-
ler sociale begrænsninger.

I samme ideelle verden ville undervisnin-
gen ikke være tynget af pladsproblemer, for
få undervisere pr. studerende, mangel på
kvalificerede undervisere og overbebyrdede
TAP�er. I den ideelle verden ville undervis-
ning være knyttet tæt
til den nyeste forsk-
ning, og på overbyg-
ningsniveau ville stu-
derende tage del i
forskningsaktiviteter-
ne som en art assisten-
ter.

I den ideelle ver-
den...

Hverdagen
Men netop disse pro-
blemer rammer den
studerende gang på
gang i vor verdens hverdag. Og proble-
merne tynger undervisningen, så det bliver
stadig sværere at opretholde dennes kvali-
tet. Pressede lokalefaciliteter, så man er hel-
dig hvis der dog kan findes et lokale på fa-
kultetet; pladsproblemer, så man er heldig

når der er en stol til
hver studerende; bog-
kasser i stedet for bib-
lioteker, så læseplads-
er er mere jagtede end
poesiens blå blomst. Og så har vi slet ikke
berørt den uundgåelige indskrænkning i
mulige undervisningsformer, der sker når
holdstørrelsen har sneget sig op over 30 stu-
derende - på overbygningsforløb!

Hyler mod månen
�Nu hyler de studerende igen mod må-
nen. Nåja, det er vel også ved de tider...�
Men med en fornemmelse af despe-
ration må vi insistere på at rette me-
taforen: vi er drengen, der råber
�ULV!� Og ulvene har været her i no-
gen tid: kvalitetstab for undervisnin-
gen, kvalitetstab i forskningsni-
veauet, en umenneskelig arbejdsdag
for TAP-personalet.

Skal optaget øges, skal der ikke blot
nødplaner for undervisningen til.
Hele strukturen skal styrkes, og den

netop søsatte universitetsplan for de kom-
mende fysiske udvidelser skal opnormeres
tilsvarende. Ellers vil det være katastrofalt
for kvaliteten af de færdiguddannede og for
forskningsresultaterne på sigt.

Og opnormering af såvel forskere/under-

Over en årrække har
omlægningen af universi-

tetets struktur og virke-
måde strømlinet og

effektiviseret stedet med
overraskende mange

positive konsekvenser.
Men i de sidste par år har
man ikke bare suget fedt
væk eller skåret ind til

benet. Man er begyndt at
file i knoglen.

en ekstra hånd-
fuld sølvmønter til
aflønning [...og...]
et kammeratligt

klap på skulderen
og et vagt løfte om
at �Det jo kun er en
midlertidig foran-

staltning�.

visere som teknisk perso-
nale og lokalefaciliteter
kræver mere end et mini-
sterielt fingerknips. Der
skal langtidsplanlægges,

ikke bare udfra et �bedst muligt scenario�
men udfra en realistisk vurdering af beho-
vene.

Mod og Sorteper
Fakultetet må gå foran med denne langtids-
planlægning, i et konstruktivt og kreativt
samarbejde med de involverede grupper, og
præsentere den offensivt i medierne. Uni-
versitetet må vinde modet til igen at turde
bede om tilstrækkelige midler til at kunne
gennemføre de ministerielle krav på en for-
svarlig måde.

Og ministeriet, der ved bedre end de la-
der som, må se i øjnene at hvis sorteper fort-
sat sendes ud til universiteterne, vil landet
gradvist miste kvaliteter, der er essentielle
såvel socialt som kulturelt og økonomisk.

Over en årrække har omlægningen af uni-
versitetets struktur og virkemåde strømlinet
og effektiviseret stedet med overraskende
mange positive konsekvenser. Men i de sid-
ste par år har man ikke bare suget fedt væk
eller skåret ind til benet. Man er begyndt at
file i knoglen.

Og nu gør det ondt.
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Kantineløs kaserne
De æstetiske fag vil ikke
spises af med åndelig føde
Når dørene til Langelandsgades Kaserne
åbner sig for de æstetiske fag i efteråret,
må studerende og ansatte kigge langt efter
en kantine. Sådan en er der nemlig ikke
blevet råd til i det nye byggeri.
�Men uden en kantine kommer både stu-
derende og ansatte til at mangle et samlings-
sted, mener Mikkel Haaning fra Humrådet.

Rådet har sammen med de æstetiske fag-
udvalg nedsat en arbejdsgruppe, som bliver
bakket op af en ledergruppe fra de involve-
rede institutter. Gruppen skal forsøge at
finde en løsning på problemet, som i første
omgang kunne blive en form for catering
med et café-miljø i forhallen til Ridehuset
som de fysiske rammer.

Intet mødested
Men ifølge Mikkel Haaning er det på langt
sigt ikke nogen god løsning.

�Forhallen er ganske enkelt ikke stor nok.
Og det er utilfredsstillende, fordi der heller
ikke er nogen basis for et socialt mødested
for de studerende.

�En kantine skaber jo et socialt og et fag-
ligt integreret sted, som både de studerende
og de ansatte har brug for. Hvis maden bli-
ver bragt over til kasernen, vil caféen kun
være åben få timer om dagen, og det vil ikke
skabe plads til et socialt samlingssted.

�De æstetiske fag i de gamle kaserne-

Studerende og ansatte ved de æstetiske fag skal lede længe efter en kantine i deres nye omgivelser.
Ombygningen af kasernen koster omkring 70 millioner kr. � alligevel blev kantinen offer for
sparekniven. Men der kommer måske et 'brødudsalg' i Ridehuset (til venstre)

Rahbæk Møller: Aarhus er synderen

bygninger er en selvstændig enhed, som
fortjener deres egen kantine, pointerer Mik-
kel Haaning.

Måske løsning
Allerede inden kasernen står færdig er der
planer om at bygge til på området, og det
får Mikkel Haaning til at håbe på at der alli-

gevel kommer en kantine.
�Den ny multimedieuddannelse skal efter

planen høre hjemme i en nybygning på
Langelandsgades Kaserne, og så er det op-
lagt at man i samme anledning bygger en
kantine, mener Mikkel Haaning.

Det er Undervisningsministeriet, der fi-
nansierer byggerierne på kaserneområdet.

skr

Dekanen: Rahbæk
vrøvler
Kjeld Rahbæk Møller (SF) har i Køben-
havns Universitets Universitetsavisen ud-
talt, at det ��er Aarhus Universitet der
er synderen�.

Det humanistiske fakultet i København
har nemlig øget optaget med to tredjedele
siden 1993.

Derfor vil Rahbæk Møller ikke tvinge
København til at oprette flere pladser.

Til gengæld mener Rahbæk Møller, at

København �åbenbart er så populært, at det
truer Aarhus. Hvis Aarhus skal øge optaget,
kommer de til at sænke adgangskravene. Og
det er de ikke glade for.�

�Det er da noget sludder, svarer dekan
André Wang Hansen.

�Problemerne handler om plads og om
kapacitet. Eller med andre ord om kvalitet i
undervisningen og forskningen.

�Vi føler os ikke truet, og vi vil kun være
glade, hvis vi kunne sænke de høje adgangs-
krav en smule, siger dekanen.

Sidste år krævede det 10,0 at starte på
medievidenskab og 9,4 at begynde på nor-

disk- eller filosofistudiet.
Københavns Universitet ligger i nogen-

lunde samme leje. På de tre øvrige uni-
versiteter var der i 1996 fri adgang til en
række humanistiske uddannelser og den
højeste adgangskvotient uden for Aarhus
og København var 8,8 på RUC.

slam
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6 Frem & tilbage

Flytteplanerne for Humanioras fag, marts 1997

Lang rokade

Næsten alle fakultetets fag skal flytte inden årtusindskiftet, hvis
universitetets mange bygge- og flytteplaner holder stik. Når den
sidste bogkasse er pakket ud vil de humanistiske fag være �samlet� på
kasernen, langs Ringgaden og på Barnow-grunden foruden de to
�satellitter� i form af Center for Kulturforskning og Cekvina i
Finlandsgade i nord og fagene på Moesgård i syd.

n M u s i k
(sommer 97)

n Langelandsgades Kaserne

n Litteraturhistorie,
Kunsthistorie, Drama-
turgi, Æstetik & Kultur
(sommer 97)

n Center for IT-
forskning eller et
hjemsted for multi-
medieuddannelsen
skal måske placeres i
nærheden af de æste-
tiske fag på kasernen.

n Historie

n Lingvistik (sommer 97)

n Den kommende idrætsuddannelse har
endnu ingen lokaler.
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nNdr. Ringgade
n Antikmuseet skal ikke

flytte, men vokse fra kælde-
ren og op i lyset.
n Klassisk Arkæologi og

Oldtid & Middelalder får
selskab af Historie.
n Teologi flytter over på

Ortopædisk Hospital.

nBarnow-
grunden
n Sprog- og

litteraturfag fra
både Universitets-
parken og
Trøjborg flytter i
1998-99 over i nye
bygninger på
Barnow-grunden
� ifølge planen.

n Trøjborg
n Lingvistik flytter

(midlertidigt) til
Trøjborg samtidig
med at de æstetiske
fag rykker over på ka-
sernen. Senere skal
Lingvistik flytte vi-
dere til Barnow-be-
byggelsen.
n Informations- og

Medievidenskab skal
flytte, men det er
endnu uvist hvorhen.
n Trøjborg-kom-

plekset bliver overta-
get af geologer.

n Finlands-
gade
n Center for

Kulturforskning og
Cekvina bliver hvor
de er.

nMoesgård
Pladsproblemerne  skal enten løses

med pavilloner eller i forbindelse med
bygningen af et nyt etnografisk mu-
seum ved siden af det nuværende
Moesgård museum.

nNørrebrogade
n De humanistiske fag

rømmer bygningerne
langs Nørrebrogade, som
Samfundsvidenskaberne
i stedet overtager.
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Nye farver på gamle vægge
Tiltrængt ansigtsløftning i
NØ-hjørne
Fakultetet har den kulørte farvepalet
fremme i disse måneder, hvor startskuddet
er gået for renoveringen af det Nordøstre
Hjørne. En million kroner skal sørge for, at
studerende, undervisere og ansatte frem-
over får kulør på dagligdagen.
Indretningsarkitekterne fra Østbanens Indret-
ning står bag konceptet, som skal give hver
etage i det Nordøstre Hjørne deres egen
farvemæssige personlighed med fire grund-
farver: Øverste etage bliver blå, i midter-
etagen er grundfarven rød, den grønne
farve dominerer stuen, mens kælderen hol-
des i brun.

De nuværende slidte møbler får betræk i
de nye, klare farver, og på gangene skal de
små nicher piftes op med nye caféstole,
mens medarbejdere og studerende kan se
frem til nye stole i både møderum og un-

dervisningslokaler. Enkelte lokaler får også
faste AV-hjælpemidler.

Mange penge
�Det er en måde at give brugerne bedre ram-
mer i disse år, hvor der er en kraftig vækst
på fakultetet, lyder det fra sekretariatschef
Ole Jensen.

Fakultetet har fundet pengene til det far-
vestrålende projekt i den såkaldte omstil-
lingspulje, som er sat af til inventar og lig-
nende.

En stor del af puljen var øremærket til byg-
geriet på Langelandsgades Kaserne, men
der blev alligevel godt en million tilbage,
som NØ-hjørnet nu kan nyde godt af.

Tiltrængt renovering
�Renoveringen er i høj grad tiltrængt, og
den skal være med til at forbedre miljøet,
siger sekretariatschefen. Han synes det er på
høje tid, at hjørnebygningerne følger med
ind i 1990´erne.

�Nogle af lokalerne og møblerne er så
slidte, at vi ikke længere kan byde vores stu-
derende og vores lærere de forhold. Trøj-
borg-komplekset er renoveret inden for de
sidste ti år og vi får nyistandsatte lokaler på
Langelandsgade, men det nordøstre hjørne
er ikke blevet renoveret siden sidst i 1970´er-
ne og vi mente derfor, at bygningerne her
stod for tur.

Enkelte rum i bygning 327 og 328 står fær-
dige og funkler i nye farver. Ellers foregår
renoveringen løbende, og en del af arbejdet
vil ske i forbindelse med de rokader , der
kommer til at ske på fakultetet.

Indretningsfirmaets sidste job efter at have
lavet det overordnede koncept bliver at
finde de rette lamper. Herefter skal fakulte-
tet selv overveje det videre forløb i projek-
tet.

skr

Fagudvikling
fortsætter
De første �fagudviklingsstillinger� er besat � og sam-
tidig har fakultetet indkaldt forslag til nye.
Fakultetet vil hvert år ansætte tre til fire lærere i sær-
lige �fagudviklingsstillinger� til særlige initiativer og
områder udenom den netop vedtagne dimension-
eringsplan for lærerstillinger. Nu er de første stillinger
blevet besat - og samtidig indkalder fakultetet nye for-
slag til næste års ekstra stillinger.

Som de første er der kommet navne på et forskning-
sadjunktur i Europastudier og et lektorat i Scandinavian
Media-, Gender- and Cultural Studies.

Fristen for forslag til nye stillinger, der kan styrke fa-
get ekstraordinært eller som går helt nye veje, er sat til
først i marts måned.

Uniwwwersitetsloven
Undervisningsministeren har understreget, at universiteterne skal overholde
Universitetsloven. Det vil sikkert styrke interessen for selve lovteksten, og
den har Rektorkollegiet nu lagt ud på WWW, så man ikke behøver at vente
på at staten opfylder sit løfte om at lægge alle danske love ud på nettet.
c http:/ /www.aau.dk/rki t / love/1993r334.htm

Plan for TAP�er
til efteråret
Det er ikke kun lærerne, der skal have en dimen-
sioneringsplan. Fakultetet er nu i gang med en plan
for det tekniske og administrative personale (TAP).
Fakultetets ledelse forventer at bruge foråret på at
diskutere planen, så den kan træde i kraft når
efterårssemesteret starter.
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Måske kamp om dekanposten
Calle Møller, lektor
på Musik, stiller op
til dekanvalget i
november
�Mit udgangspunkt er, at den
nuværende dekan til den tid har
siddet fire år, hans valgperiode
udløber, og at vi derfor skal have
valgt en ny dekan. Og den ar-
bejdsopgave er jeg villig til at
påtage mig, siger C. C. �Calle�
Møller, der også er villig til at
kæmpe om posten.
Calle Møller anser det for en selv-
følge at dekan André Wang Han-
sen overdrager dekankontoret til
en ny person efter valget i no-
vember.

�Der har i årtier været konsen-
sus om at en dekan kun sidder tre
til fire år her på fakultetet, og det
princip skal vi holde fast i.

�Det er muligt, at fakultetets
flertal ikke er enige med mig, si-
ger Calle Møller, men han er klar
til at tage et kampvalg for at finde
ud af det.

politisk program her og nu.
�Jeg er tidligt ude med mit kandidatur og

har dermed allerede sat én dagsorden. Jeg
synes ikke, det er rimeligt, at jeg også skal
bestemme hvilke temaer en eventuel valg-
kamp skal handle om før andre kandidater
har haft chancen for at melde sig på banen.

Fakultetskonger
Calle Møller går ikke med noget brændende
ønske om at kunne kalde sig decanus i løbet
af et års tid. Det mener han selv er en kvali-
fikation.

�Jeg er lidt skeptisk, hvis nogen meget gerne
vil være dekan, siger Calle Møller. Man skal
ikke blive dekan for at udfolde sine person-
lige interesser, men fordi man gerne vil ud-
føre arbejdsopgaver på helhedens vegne.

�Dekanen skal være en person, der er valgt
blandt lærernes midte, og som til enhver tid
har sin identitet forankret i en faglighed.

�Vi skal bruge en del af vores tid på admi-
nistration, og en dekan bruger al sin tid på
administration. Men når han har udstået sin
tjenestetid, så skal det være helt naturligt for
ham at vende tilbage til forskningen og un-
dervisningen.

�Det sikrer at afstanden mellem de �me-
nige lærere� og deres �formand� aldrig bli-
ver for stor, mener Calle Møller.

�Hvis en dekan sidder otte eller tolv år, som
det sker andre steder, risikerer fakultetet at

ende med en direktør eller fakultetskonge,
der sidder tungt på magten.

Calle Møller mener dog godt, at en lærer
kan blive i dekan i flere omgange, bare der
er solide �pauser � imellem.

Kontinuitet
�Jeg foretrækker en leder der på forhånd er
klar over, at han kun sidder en begrænset
periode og derfor er nødt til at dele sin vi-
den og sin magt med andre for at sikre kon-
tinuiteten. Det er især vigtigt efter at den nye
universitetslov har givet så mange person-
lige beføjelser til netop dekanen.

I øjeblikket er fakultetet involveret i flere
halvfærdige planer  til tocifrede million-
beløb, men Calle Møller er ikke nervøs for,
at uskrevne aftaler skal ryge på gulvet eller
at fakultetet skal miste indflydelse eller
goodwill på grund af et lederskift.

�Så længe en leder deler sin viden med � i
vores tilfælde �  de relevante udvalg og
fakultetets administration, så frygter jeg ikke
for skiftet.

�Desuden forventer jeg da også, at den nye
dekan i høj grad vil spørge den afgående
dekan til råds inden han giver sig til at slå i
forhandlingsbordet.

To be

�Jeg er lidt skeptisk, hvis nogen meget gerne vil være dekan, siger Calle Møller (Musik), der er første
�officielle kandidat� til dekanvalget i november måned.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes næste side

Dermed vil en lige så gammel række af
fredsvalg til dekanposten blive brudt. Alli-
gevel mener Calle Møller ikke at han læg-
ger op til at bryde dén tradition.

�Traditionen er allerede blevet brudt med
universitetsloven i 1993. Den gav dekanerne
meget mere magt, reducerede fakultetsråd-
enes indflydelse tilsvarende og ændrede
dermed situationen fuldstændigt.

�Jeg vil tværtimod holde den tradition i
hævd, der siger, at vores dekan er den før-
ste blandt ligemænd valgt for en periode af
fakultetet � og ikke en direktør i et admini-
strativt hierarki.

Ikke i protest
Calle Møller offentliggjorde sit kandidatur
allerede på Fuglsø seminaret i oktober må-
ned.

�Rygterne gik, og jeg ville gerne selv for-
klare, hvorfor jeg stiller op.

�Jeg stiller ikke op i protest mod hverken
André Wang Hansen eller fakultetets poli-
tik i de senere år.

Det betyder på den anden side dog ikke,
at Calle Møller nødvendigvis vil fortsætte
André Wang Hansens linje.

�Vi er forskellige mennesker og det vil af-
spejle sig i både ledelsesstil og de emner, som
vi lægger vægt på, siger Calle Møller, der
vægrer sig ved at fremlægge et regulært
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Opstiller måske

André
Wang

Hansen har
endnu ikke

besluttet om
han vil

genopstille
som dekan.

or not to be

Politisk valg
�Fakultetet tog een konsekvens af den  nye
universitetslov; vi oprettede Repræsentant-
skabet. Men vi glemte at tage højde for at
dekanposten fik mere politisk magt.

�Vi valgte en dekan på de gamle præmis-
ser; nemlig uden forudgående politisk dis-
kussion.

�I gamle dage sad der  35 mand i Fakultets-
rådet, og dekanen skulle altid være sikker
på, at han havde rådets opbakning.

�Nu er der 15 medlemmer, der i de fleste
sager blot kan anbefale dekanen at gøre en-
ten det ene eller det andet.

�Vores fakultet er så tilpas fredeligt og har
så stærk en politisk tradition, at en dekan
næppe kunne få held til at trumfe sin for-
melle magt igennem overfor et flertal i rå-
det, så betyder situationen alligevel noget
for de initiativer, som en dekan tager.

�Og derfor kræver det, at en kandidat til
dekanposten på forhånd fortæller, hvordan
han vil håndtere opgaven, hans strategier
og ideer.

�Det vil selvfølgelig ske helt af sig selv, hvis
vi skal have et kampvalg, siger Calle Møller,
der også mener, at fakultetet vil have gavn
af en valgkamp, hvor fakultetspolitikken får
lov til at komme i forreste række.

Politisk venlig
�Jeg ser mit kandidatur som en politisk ven-
lig handling. Det gør folk opmærksomme
på, at vi skal have valgt en dekan,  andre
kan gøre op med sig selv om man er villig til
at tage en tørn og alle får mulighed for at
tage stilling til kandidaterne.

�Jeg håber, at øvrige kandidater har meldt
sig inden sommerferien, og at vi dermed kan
begynde at diskutere mere konkret til efter-
året, siger Calle Møller.

Trækker sig måske
Calle Møller vil heller ikke udelukke, at han
senere trækker sit kandidatur igen.

�Måske kommer vi stille og roligt frem til
en anden kandidat og det ender med freds-
valg igen.

�Hvis en person stiller op, som ligger poli-
tisk på linje med mig og som jeg tror kan
udføre hvervet bedre end jeg selv kan, ja, så
trækker jeg mig selvfølgelig. Det håber jeg
gælder alle kandidater � ellers vil jeg da mis-
tænke vedkommende for at gå efter mag-
ten og lønramme 38, siger Calle Møller.

slam

Dekan André Wang Hansen kan blive
Calle Møllers modkandidat til dekan-
valget i november.

�Jeg har endnu ikke taget stilling til om
jeg vil genopstille som dekan, lyder

dekanens reaktion på Calle Møllers kandi-
datur.

André Wang Hansen ønsker ikke at kom-
mentere sagen yderligere på nuværende
tidspunkt.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsat fra forrige side

Artikler om uddannelse
Undervisningsministeriet udgiver sit tids-
skrift Uddannelse på WWW, og i det seneste
nummer kan man blandt læse ministeriets
direktør skrive om Forskning af høj kvalitet -
Ny model for fordeling af penge til forskning,
mens rektor Henning Lehman har et ind-
læg med titlen Forskning og universiteter - Den
hårde etos.
c http://www.uvm.dk/udd8-96.htm
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Annuum-nøglen slebet til
Mere til små fag i
annuum-nøglen for 1997
De små fag fik en grundbevilling på 15.000
kr., da fakultetet lagde sidste hånd på an-
nuum-nøglen for 1997. Dermed får om-
kring halvdelen af fakul-
tetets fag en særbevil-
ling på annuum-
regnskabet.
Sammenlagt stiger
fagenes annua
med en tredjedel
fra 3,9 til 6,0 millio-
ner kr. De fleste fag får
omkring 30% mere i annuum i 1997 i forhold
til 1996.
På Fuglsø-seminaret i oktober diskuterede
man de mange faktorer, som annuum-bevil-
lingen bliver beregnet efter, og kom frem til,
at der burde være en grundbevilling.

�Men alle former for grundbevillinger gav
alligevel en skævvridning, forklarer dekan
André Wang Hansen.

�Fakultetet har ikke nogen logisk struktur,
men tværtimod mange velvoksne knop-
skydninger, og derfor er formlen for an-
nuum-nøglen heller ikke særlig simpel.

�Jeg mener, vi er endt med en nøgle, der
er baseret på produktiviteten, men samtidig
sikrer småfagene, siger André Wang Han-
sen.

Undtagelser er reglen
De penge, som institutterne får i annuum,
er ikke øremærket til noget specielt formål,
men kan gå til alt fra fotokopier til PC�er og
bøger til biblioteket. Altså en slags instituttets
husholdningspenge.

Til gengæld bliver beløbet udregnet efter
hvor mange lærere, studerende og studen-
terårsværk, som faget har. Otte mindre fag
får et ekstra grundbeløb fordi de mangler
stordriftsfordelene, og 12 fag får sær-
bevillinger til forskellige formål som udgrav-
ninger, teatersal, studiesamlinger, laborato-
rier og overgangsordninger.

Få fald
De mindre fag under Romansk Institut og
instituttet på Moesgård vil også gå ned i
annuum, men det bliver vejet op af en ny
bevilling, som går direkte til institutterne.

Det er alene Indisk, der får et mindre an-
nuum i 1997.

�Men Indisk har brugt en del af annuum
til undervisning, hvilket jo ikke er menin-
gen med annuum. Nu har vi løst problemet

ved at Indisk har fået en amanuensis-stilling
og altså et mindre annuum, forklarer deka-
nen.

Bibliotekerne
Bibliotekerne blev ikke trukket
ud af annuum-nøglen i

d e n n e
omgang selv om
man fra flere sider har
ønsket at få særskilte bevil-
linger til bibliotekerne.

De studerende vil gerne have
bedre studiemiljøer omkring bibliote-
kerne. Kirsten Gomard fra Cekvina pegede
på Repræsentantskabets møde om nøglen,
at blandt andet Cekvinas bibliotek havde
status af �fakultetsbibliotek�, men altså kun
fik bevillinger via annuum, som er beregnet
på antallet af centerets egne, få studerende.

Professor Niels Hannestad slår i et indlæg
her i avisen på, at små fag med megen forsk-
ning ikke har råd til de nødvendige og sta-
digt dyrere bøger.

Større enheder
�Annuum-nøglen gælder i denne omgang
kun for 1997, og vi kommer helt sikkert til at
diskutere den igen, siger dekan André Wang
Hansen.

�Vi arbejder jo på mange områder med at
skille bibliotekerne ud.

�For det første skal stort set alle fag til at
flytte, og flere institutbiblioteker vil helt sik-
kert blive lagt sammen i større enheder.

�For det andet går vi nu i gang med at lave
en dimensioneringsplan for TAP-siden, her-
under de ansatte på bibliotekerne.

�Når vi har fået de ting på plads, vil det
være oplagt at bibliotekerne fremover ikke
skal være en del af de enkelte institutters an-
nuum, mener dekan André Wang Hansen.

slam

Sådan fungerer
annuum-nøglen
Aktivitet
Hvert fag/institut får om året
• per VIP-stilling 10.000 kr.
• per TAP-stilling   5.000 kr
• per indskreven studerende

    150 kr.
• per studenterårsværk

     500 kr.

Små fag
En række mindre fag, Cekvina, Mid-
delalderarkæologi, Indisk, Klassisk
Arkæologi, Jysk, Italiensk, Brasiliansk/
portugisisk og Lingvistik får hver
15.000 kr. ekstra.

Overgangsordning
Enkelte fag får 5.000 kr. ekstra i 1997
for at undgå et for drastisk relativt fald
i annuum.

Ekstraordinært annuum
Endelig bliver der givet helt særlige be-
løb til blandt andet diverse studie-
samlinger, laboratorier, udgravninger,
teatersal, særligt udstyr m.m.

Annuum
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Bøger
� en nødvendig
forudsætning for kvalitet i
forskningen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Niels Hannestad

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Institutleder, Klassisk Arkæologi

HF står nu overfor den anden interne
forskningsevaluering. Det får mig til at gøre
mig nogle overvejelser over, hvordan man
egentlig sikrer kvalitet i forskningen.
Nogle basale forudsætninger skal være til-
stede: Engagerede forskere, et frugtbart fag-
ligt miljø og tilstrækkelige faciliteter.
Blandt de nødvendige faciliteter vil være
et godt bibliotek. En række mere specia-
liserede fag (læs: småfag) vil ikke
kunne regne med, at Statsbib-
lioteket dækker fagområdet, til
gengæld slipper de så for det
problem, at et stort antal stu-
denter skal slås om samme
bog.

Hvordan oprethol-
des så et forsvarligt
fagbibliotek? Ja, her
hersker den paradok-
sale situation, at det er
undervisningen, der i form af
STÅ-produktionen skaber det
økonomiske fundament. Kvaliteten
af den forskning, som udføres ved insti-
tuttet, tæller ikke, ej heller gør ekstern fi-
nansiering.

Det er svært at forså, at sådanne faktorer
ikke medregnes, som det sker ved andre fa-
kulteter, og det er måske kun et spørgsmål
om tid, før de store fonde ikke længere vil

acceptere situationen. For at illustrere pro-
blematikken må jeg tage nogle tal fra mit
eget institut, som naturligt er det, jeg ken-
der bedst.

Jeg vil referere til to typiske projekter i
instituttets regi, en udstilling og en udgrav-
ning. I efteråret 1996 blev der afholdt en
udstilling på Antikmuseet med udgivelse af
et katalog TANAGRA. J. F. Willumsen og hans
antiksamling, hvori Willumsens antiksamling
for første gang er publiceret, og de indkøbte
værker perspektiveret i forhold til kunstne-
ren.

I 1995 udkom det første af to bind Ancient
Akamas I, som fremlægger resultaterne af en
landskabsundersøgelse med udgravning på
det vestlige Cypern. Til udstillingen er der
skaffet 130.000 kr. ved ekstern finansiering
og til det feltarkæologiske projekt foreløbig

2,4 millioner kr. (i gennemsnit 400.000 kr.
pr. år i seks år).

I begge tilfælde må bevillings-
giverne forudsætte, at det faglige

arbejde kan udføres i Århus:
Det vil sige at Det humani-

stiske Fakultet ved Aar-
hus Universitet blandt

andet stiller den facilitet til
rådighed, som et funge-
rende fagbibliotek udgør.

Det gør Det humanistiske
Fakultet imidlertid ikke. Hvert

år mangler der mellem 25.000 og
50.000 kr. for at dette behov kan op-

fyldes. Det er en beskeden sum i for-
hold til de eksterne midler, der skaffes,

ligesom det er en beskeden sum i forhold
til omsætningen af de udgivelser, vi kan for-
syne Aarhus Universitetsforlag med, og en-
delig er det en beskeden sum i forhold til
Fakultetets totale budget på 200 millioner kr.

Bogpriserne øges med 7% om året, så reelt

Ressourcer

Skal fakultetet være i første division eller skal
de manglende bevillinger til bøger på de små
fag trække Humaniora med ned, spørger
institutleder Niels Hannestad.

udhules vort i forvejen begrænsede budget,
og den nye annuumsnøgle vil placere os i
en stadigt dårligere situation. Der er samti-
dig tale om et efterslæb fra de magre år, men
de var endda ikke så værst set i det nutidige
perspektiv. Da krisen kradsede, var der kon-
sensus om at opretholde fagviften, og der
herskede en forståelse for, at det måtte ko-
ste også at opretholde de små fag.

Har fakultetet så brug for små forsknings-
tunge fag med lav STÅ-produktion? Det må
vel afhænge af, om Fakultetet (og Universi-
tetet som helhed) i den �rating�, som faktisk
finder sted i øjeblikket, vil se sig placeret i
første division eller ej.

Ny digital mand på AV-fronten
Per Byrgren er fakultetets nye audio-visu-
elle mand i det Nord-Østre Hjørne.
Per Byrgren kommer fra Orkestergraven og
har alsidig erfaring med både edb og AV bag
sig. Per Byrgren afløser tonetekniker Ole
Mahler, og vil desuden stå for det netop om-
byggede edb-brugerum / sproglaboratorium

samt videokonferencerummet  i kælde-
ren i bygning 327.

Per Byrgren vil også stå for udlån og ser-
vice af tv, overheadprojekter og andet AV-
udstyr i det Nord-Østre Hjørne.
Per Byrgren kan kontaktes på lokal 2159
eller via e-mail per@hum.aau.dk.
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Langtidsplanen glemmer TAP og DVIP
Endelig har fakultetet fået
en plan, der tænker fremad
� men kun for de faste
lærere, skriver professor
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Henning Poulsen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Professor, Historie

Den nye langtidsplan må på flere måder hil-
ses velkommen. Institutterne får tilført en
række nye stillinger, og ved udlån til CfK og
lign. kompenseres nu ved vikariater, altså
ikke blot for undervisnings-, men også
forskningsdelen. Således undgås, at fælles
projekter dræner forskningen i de enkelte
fag. Som gammel institutleder kan jeg kun
være tilfreds med planens fremskridt for
institutterne.

Særlig interessant er imidlertid, at planen
hviler på en prognose, altså tager sigte på at
dække de kommende års behov. Herved re-
præsenterer den et brud med det hidtidige
fordelingsprincip, hvorefter de enkelte fag
fik bevillinger efter den aktivitet, de gen-
nemsnitligt havde haft i de to foregående år
- skønt fakultetets egne bevillinger siden
1994 har været afstemt efter den aktuelle
STÅ-produktion.

Diskrimination
At en sådan fremgangsmåde rummer en
diskrimination af fag i vækst, fordrer næppe
nogen nærmere påvisning. Prisen for at
vokse har været, at faget i forhold til fag i
balance er blevet forfordelt med væksten +
50%. Ifølge langtidsplanen falder væksten
på 7 af fakultets 26 ordinære fag, nemlig
Middelalderarkæologi, Lingvistik, Filosofi,

Medievidenskab, Historie, Nordisk og En-
gelsk. Disse fag ville efter det gamle, tilbage-
lænede princip i 1997 få bevillinger efter
gennemsnittet af STÅ-produktionen i 1995
og 1996, skønt fakultetet så udmærket ved,
at det ikke ville dække det aktuelle behov.

Tænke fremad
Det er altså et fremskridt, at fakultetet nu er
begyndt at tænke fremad. Men så meget
mere forunderligt er det, at det kun er sket
for de faste læreres vedkommende. DVIP-
nøglen og TAP-nøglen følger stadig det
gamle mønster. Fakultetet går ud fra, at det
først er nødvendigt at forøge undervisnin-
gen 1-2 år efter at studentertallet er steget -
hvad man dog ikke meddeler ministeriet -
og at sekretærerne kun gør det arbejde, der

var et par år i forvejen. I TAP-nøglen indgår
endog et kuriosum som et gennemsnit af de
to foregående DVIP-beregninger, hvorved
tællingen føres et ekstra halvt år tilbage. Så
er man helt sikker på ikke at komme i berø-
ring med den smudsige virkelighed.

Forstemmende
Det er forstemmende, at reformen af bereg-
ningsgrundlaget kun er ført igennem for de
faste læreres vedkommende. Den fortsatte
brug af den gamle DVIP-nøgle rammer kun
de studerende. Lærerne er sikret gennem
lokalaftalen, der garanterer 40% af arbejds-
tiden til forskning, og dermed er også
institutternes indsats i undervisningen fast
defineret. Ingen forventer heller, at lærerne
skal gøre sekretærernes arbejde.

Sært
Så for os er det godt nok. Vi kan fx i mit fag
finde det sært, at vi på DVIP-nøglen er no-
teret til et minus på 70 konfrontations-timer,
skønt den aktuelle STÅ-produktion beg-
runder et plus på 150-180 konfrontations-ti-
mer. Men det betyder kun, at studienævnet
må skære timeplanen ned med 14-16 timer,
og det går kun ud over de studerende. Det
er muligt, at forøgelsen af lærerstaben i 1999
vil bringe balance, men problemet er pres-
serende her og nu.

Den nye Universitetslov har styrket lærer-
nes indflydelse. Men er det dog ikke et
spørgsmål, hvad vi vil være bekendt at bruge
den til? Ville det ikke være rimeligt at føre
reformen helt igennem, så den omfattede
alle, og så fakultetets indtægter og udgifter
kom til at følge samme takt?

Den nye Universitetslov har styrket
lærernes indflydelse. Men er det dog ikke
et spørgsmål, hvad vi vil være bekendt at
bruge den til? spørger professor Hen-
ning Poulsen.

V I Plan

Folkekirken - lokalt og universalt
Den danske Folkekirke er kommet på web. Udover WebPastor, der sørger for elek-
tronisk sjælesorg, er der mulighed for diskussioner per e-mail og en række leksikale
opslag.

På det mere jordnære � eller mere lokale plan - har både den lokale Skt. Johannes
Kirke og Studentermenigheden også fået egne hjemmesider.

c http:/ /www.folkekirken.dk

c http:/ /www.netcon.dk/ johannes/

c http:/ /www.aau.dk/~stprsa/
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som pensum

en pose penge i ministeriet til multimedie-
uddannelser på universitetsniveau.

Gruppen, hvor der blandt andet var folk
fra fakultetets fem æstetiske fag og fra In-
formations- og Medievidenskab, blev sam-
let igen i efteråret.

Så gik det pludselig stærkt med at få et
konkret forslag på bordet. Ministeriet for-
langte at forslaget lå på ministeriets skrive-
bord inden 1. februar i år.

 Aarhus Universitet vil lave uddannelse i multimedier

Møller, men den kan selvfølgelig senere ud-
vides.

�Multimedier bliver mere og mere et red-
skab indenfor både det private og offentlige
erhvervsmarked ligesom det gør i hele ud-
dannelsessektoren, så det er klart, at uddan-
nelsen vil blive relevant for en lang række
fag på universitetet.

På den anden side tror jeg, at vi har fat i et
rigtigt godt udgangspunkt, understreger

Calle Møller.
Uddannelsens usædvanlige fødsel �

det plejer at tage år at starte nye
uddannelser � betyder efter alt at
dømme at de foreløbigt 30 pladser på
uddannelsen i denne omgang kun bli-
ver åbne for studerende fra de fag,
som var med til at lave forslaget.

�Men når uddannelsen er kommet
på skinner og vi har et hus og et rum
til den, så vil den utvivlsomt tiltrække
studerende fra mange andre fag også,
og de skal selvfølgelig også kunne stu-
dere multimedier, påpeger Calle Møl-
ler.

Kasernen
Multimedieuddannelsens nye hus kan
blive det kommende Center for Multi-
medier, som de statslige forskningsråd
netop har bevilget 47 millioner kr. til
over de næste fire år.

Hvis centeret kommer til Århus og
ministeriet godkender uddannelsen
vil de sandsynligvis få til huse i en helt
ny bygning på kasernearealet � midt
mellem de æstetiske fag.

Det er i forvejen rektors plan, at der
skal bygges nyt til datalogerne på
kaserneområdet.

Interaktiv
Allerede i forslaget forudser initiativ-
gruppen den første ændring i uddan-

nelsen; nemlig at begrebet multimedier kan
blive afløst af interaktive medier som viden-
skabelig disciplin.

Computerspil

Humanister og dataloger springer ud i cyberspace sammen,
når universitetets nye uddannelse i i multimedier har
premiere til efteråret.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes næste side

Bip-bip-spil, computerdesign og kunst med
multimedier bliver en del af den nye tre-
årige uddannelse i multimedier, som Aar-
hus Universitet vil starte i efteråret 1997.
Uddannelsen bygger på et nyt samarbejde
på tværs af fakulteter mellem Datalogi på
Naturvidenskab og Informations- og
Medievidenskab og de æstetiske fag på Hu-
maniora.
Uddannelsen venter i øjeblikket på at blive
godkendt af Undervisningsministeriet.
Men så er vejen banet for en ny ud-
dannelse, som initiativtagerne forven-
ter både vil være nyskabende og vokse
stærkt i de kommende år.

�De nuværende universitetsuddan-
nelser i informations- og medie-
videnskab er vokset ud af Nordisk,
altså et litterært og sprogligt fag, for-
klarer lektor C. C. �Calle� Møller (Mu-
sik), som har været med i den gruppe,
der har lavet universitetets forslag til
den nye uddannelse.

�Multimedieuddannelsen bygger
derimod på de humanistiske æstetiske
fag og det datalogiske fundament.

�På de æstetiske fag spiller dramatur-
gerne teater, kunsthistorikerne har
formning på læseplanen og musikerne
spiller klaver. Det er fagområdets
adelsmærke at kombinere teori og
praksis. Og det kommer de nye multi-
medie-studerende også til, siger Calle
Møller om en af forskellene til de eksi-
sterende uddannelser.

Hurtigt arbejde
Ideen til en multimedie-uddannelse
kom frem, da den tidligere lektor på
Datalogi, direktør Morten Kyng fra
Center for Informationsteknologi be-
gyndte at sysle med ideen om et Cen-
ter for Multimedier.

Morten Kyng og en gruppe uni-
versitetsfolk havde i løbet af sommeren 1996
arbejdet med ideen om en multimedie-ud-
dannelse.

Der kom for alvor skub i sagerne efter
Forskningsministeriets rapport om Et dansk
Multimedialab og Undervisningsministeriets
vink med en avisartikel om at der gemte sig

De udvalgte fag
De korte frister betød også at gruppen ikke
kunne nå at høre endnu flere fag om deres
holdning til uddannelsen.

�Nu bliver udgangspunktet den æstetiske
og datalogiske tilgangsvinkel, forklarer Calle

Multimedier
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�Det bliver en naturlig del af fremtidens com-
puter systemer at håndtere flere medier. Begre-
bet interaktive medier understreger, at brugen
kan kontrollere og styre brugen af information
og medier i langt højere grad end det er tilfæl-
det med traditionelle systemer og medier som
fx bøger og film, hedder det i gruppens forslag.

slam

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsat fra forrige side

Studieplan
De foreløbige overskrifter for den tre-
årige uddannelse på Humaniora er

Suppleringsuddannelsen
(et år)

Kurser:
• Materialer og værktøj

• Computerens karakteristiske
egenskaber
• Multimedie-æstetik I og II

• Hypermedier

• Menneske-maskine interaktion

Kandidatuddannelsen (2 år)

Kurser:
• Designteori og produktionsmeto-

der
• Edb-støttet samarbejde
• Raster-grafiske systemer
• Objekt-orienteret teknologi
• Billedbehandling

Temaprojekter om multimedier (i alt
tre):
• i arbejdssammenhænge
• i massekommunikative sammen-

hænge
• i æstetik, erkendelse og refleksion
• i uddannelse og instruktion
• i kunst og design
• i leg og underholdning

Specialeprojekt (sidste semester)

De nye uddannelser
Sådan ser strukturen indtil videre ud for
den humanistiske kandidatuddan-
nelsenog suppleringsuddannelse i
multimedier.

Læs også
Hele forslaget til multimedie-uddannel-
sen på HUMavisens nyhedssidec http://www.hum.dk/dk/nyheder/
Artikel i Information & debat nr. 2/97,
27. januar 1997.
Ministeriets rapporter om multimedia
og IT-forskning kan læses på WWW:
• Et Dansk Medialab - et multi-
mediecenter i Danmark. Forsknings-
ministeriet. Marts 1996.c http://www.fsk.dk/fsk/publ/medialab/

Cand.mag. eller
scient.
De 30 nye studerende, der efter pla-
nen kan starte på den nye multi-
medieuddannelse, bliver enten
cand.mag.�er eller cand.scient.�er alt
efter, hvor de har taget de første to år
af deres uddannelse.

Multimedie-uddannelsen bliver for-
melt set udformet, så den passer ind i
de eksisterende mønstre på hen-
holdsvis Humaniora og Naturviden-
skab.

For humanisterne kommer uddan-
nelsen derfor formelt til at bestå en af
etårig suppleringsuddannelse på ba-
chelor-delen og en toårig kandidat-
uddannelse ovenpå.

Det er endnu ikke lagt fast, hvilket
studienævn uddannelsen skal høre
under på Humaniora.

Fagene bag
uddannelsen
• Datalogi
• Informations- og Medievidenskab
• Dramaturgi
• Musik
• Kunsthistorie
• Æstetik og Kultur
• Litteraturhistorie

Multimedier

Forslaget kan i sin helhed læses på HUMavisens
nyhedssider på WWW.
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Hver tredje dropper studiet
Det viser en ny undersøgelse udarbejdet af
universitetets centrale studiekontor i løbet
af studieåret 1995/96.

�Frafaldet viste sig at være betydeligt større
på nogle fag end andre, og vi ville derfor lave
undersøgelsen for at finde årsagerne til det
forholdsvis store frafald i bestemte fag. Un-
dersøgelsens konklusioner skal vurderes
med en vis forsigtighed, fordi det statistiske
materiale er spinkelt. Derfor er det svært at
sige noget generelt.

På den anden side er der ikke noget usæd-
vanligt i rapportens konklusioner; derfor er
det måske et tegn på en udvikling, siger fuld-
mægtig Lars Pedersen fra Studiekontoret.

I undersøgelsen indgik to grupper. Den
ene var studerende, der var stoppet på stu-
diet i løbet af perioden. Den anden, en så-
kaldt kontrolgruppe, var en gruppe stude-
rende, som stadig er tilknyttet deres studium

�Formålet med kontrolgruppen var at se
om de studerende, som sprang fra studiet,

havde en anden holdning til universitetend
de studerende, som fortsatte, forklarer Lars
Pedersen.

Kritik af miljø
Det er personlige grunde og studieforhold
for flere end to ud af tre, der er årsag til, at
deres eventyr på universitetet stoppede før
planlagt, mens under en tiendedel giver
økonomiske kvaler som forklaring. Det er
altså ikke SU-taksterne, der står i vejen for
studiet.

Miljøet på universitetet bliver kritiseret af
både de nuværende og tidligere studerende.

De studerende, både dem som stadig er
immatrikulerede og dem, som er stoppet,
har flere fælles synspunkter: Kun hver an-
den er meget tilfreds med forelæsningerne
og kun halvdelen roser evnen til at formidle
på universitetet, mens holdundervisningen
og det faglige engagement er populært hos
tre ud af fire.

Stor usikkerhed blandt de
studerende det første år på
universitetet

Der var fire,
der var tre.....
Læsegruppen
her skal ifølge
undersøgelsen
ikke regne med
at følges ad
igennem deres
studietid.

"Vi kunne ønske, at ad-
gangsbegrænsningerne
sorterede alle uegnede fra,
og kun de kvalificerede
fik adgang"

Selvom en tredjedel stopper på studiet det
første år, er der stadig mange tvivlende stu-
denter tilbage på universitetet. Tre ud at ti
har enten overvejet at skifte eller springe
fra deres studium. De studerende har til-
syneladende ikke en fornemmelse af, hvad
det vil sige at studere på universitetet. For
en stor del svarer forventningerne ikke til
virkeligheden, kvalifikationerne er for lave
og motivationen mangler.
Frafaldet det første år blandt studerende på
tysk, slavisk, økonomi, teologi og fagene
under Humaniora III er betydeligt højere
end det gennemsnitlige antal studerende,
som springer fra deres studiet. Normalt er
det kun 14 procent, der stopper det første
år.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes næste side

Studiedroppere

Utilfredsheden og forskellen mellem de to
grupper kommer specielt til udtryk ved kri-
tik af det sociale studiemiljø, rusarran-
gementet, forelæsningerne og responsen.

På alle disse områder er mellem to til fire
ud af ti stærkt utilfredse med forholdene på
deres studium.

Livet går videre
Selvom om mange kritiserer universitetet,
så er det ikke den store ulykke, at uni-
versitetsuddannelsen stoppede tidligere
end beregnet.

�Mange har fået en positiv erfaring med
fra deres korte ophold på universitetet.
Nogle er blevet klar over at universitetet ikke
er noget for dem, mens andre måske søger
ind på et andet studium, typisk et kortere,
siger Lars Pedersen.

Det er kun ganske få, der ikke laver noget
efter de er stoppet på deres studium. Det er
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Forventninger brister
Mange studerende måtte indse, at studiet

ikke levede op til det, som de havde forven-
tet. For en ud af fem studerende, som er
stoppet, svarede studiet ikke til forventnin-
gerne, og for hver anden havde deres for-
ventninger kun delvist stemt overens med
den virkelige verden på universitetet. Blandt
andet var de tidligere studerende utilfredse
med forelæsningerne.

"Generelt skal det komme
tydeligere frem, hvad det
vil sige at studere på uni-
versitetet"

"En del studerende for-
venter, der bliver taget
hånd om dem, når de be-
gynder på deres studium.
Men sådan fungerer uni-
versitetet ikke"

Den faglige indsnævring og de mange
redskabsfag er nogle af de forklaringer, som
de studerende selv fremhæver som overra-
skelser, der drejede studiet i en anden ret-
ning end forventet. Desuden er fagenes teo-
retiske fokusering nævnt som en afgørende
årsag til, at studiet ikke svarede til forvent-
ningerne.

�Mange har urealistiske forventninger til
deres nye studium. Når de studerende ek-
sempelvis begynder på Teologi, tror mange,
at de skal have noget med mennesker at
gøre, for det har en præst. Men de finder
hurtigt ud af. at de første år byder på basale
værktøsfag. Det kommer bag på mange, for-
tæller Lars Pedersen.

Mere skole
Utilfredsheden med forelæsningerne og
detsociale miljø samt tilfredsheden med

Det er kendetegnede for de studier, som
har det store frafald, at de har lave adgangs-
krav. Det er et resultat af, at de nuværende
adgangsregler reguleres efter udbud og ef-
terspørgsel.

I dag er det muligt for næsten alle med stu-
dentereksamen at komme ind på de fag, der
indgik i undersøgelsen. Der er mange af de
studerende, der er kommet ind på faget,
fordi de ikke kunne komme ind på deres
ønskestudium.

For lidt faglig kunnen
�Det er naturligt, at folk, som bliver optaget
på deres 4. eller 5. prioritet, ikke brænder så
meget for studiet, og at de ikke er lige så
motiverede som dem der bliver optaget på
deres ønskestudie, konstaterer Lars Peder-
sen.

Undersøgelsen viste desuden, at hver
fjerde af de tidligere studerende ikke mente,
at deres faglige forudsætninger havde væ-
ret gode nok. Hvorimod tre ud af fire af de
nuværende studerende mener at deres fag-
lige kunnen er tilstrækkelig.

Den ringe motivation og manglende for-
udsætninger har sammen med de lave ad-
gangsbegrænsninger ført til det store frafald.

Karsten Hvidtfelt Nielsen, studieleder på
Germansk, konstaterer, at det peger i retning
af at adgangsbegrænsningerne ikke funge-
rer optimalt.

�Vi kunne ønske, at adgangsbegræns-
ningerne sorterede alle uegnede fra, og kun
de kvalificerede fik adgang. På den måde
ville vi spare kræfter, og de studerende vil
være kompetente og mere motiverede, si-
ger Karsten Hvidtfelt Nielsen.

færre end hver tiende, som er passive efter
frafaldet.

Mere motivation
Motivationen manglede hos de tidligere stu-
derende. Hver fjerde af de studerende, som
var sprunget fra, havde ikke videre lyst til
det studie som de var blevet optaget på, og
kun halvdelen brændte for studiet, da de be-
gyndte.
Hos de som stadig studerer er motivationen
langt højere. To ud af tre aktive studerende
brænder for deres studie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsat fra forrige side

På vej væk. Når det nye studium ikke lever op
til forventningerne vælger mange at vende
universitetet ryggen.

holdundervisningen kunne være en ten-
dens til, at de studerende ønsker mindre
universitet og mere skole.

�En del studerende forventer, der bliver
taget hånd om dem, når de begynder på
deres studium. Men sådan fungerer univer-
sitetet ikke. Frafaldet er traditionelt størst de
første år, fordi det er de hårdeste. Man skal
lige finde ud af, hvordan det egentligt fore-
går på universitet, forklarer Lars Pedersen.

Bedre information
Rapporten er sendt ud til de involverede fag,
og så er det op til det enkelte institut at bruge
resultaterne til ændringer. På Germansk skal
rapportens resultater efterbehandles i
studienævnet, men der er ting i undersø-
gelsen, der helt sikkert vil blive reageret på.
�De studerendes forventninger stemmer
ikke altid overens med det, som faget inde-
holder i dag. De ønsker mere sproglig un-
dervisning og knap så megen teori.
-Vi vil forsøge at imødekomme ønskerne,
men samtidig vil vi blive ved at være et in-
stitut på universitetet og ikke et seminar. 
Derfor vil Germansk stadig indeholde teori

og redskabsfag, som de studerende ofte i be-
gyndelsen af studietiden finder svære og
knapt så interessante, forklarer Karsten
Hvidtfelt Nielsen.

De fleste studier har allerede åbent-hus
arrangementer og laver pjecer, der informe-
rer om studiet. Men alligevel mener Karsten
Hvidtfelt Nielsen, at man kan og skal blive
bedre til at forklare, hvad faget tilbyder

�Generelt skal det komme tydeligere frem,
hvad det vil sige at studere på universitetet.
Og vi kan ligeledes ved vores åbent-hus ar-
rangementer og i studievejledningen under-
strege, hvad studiet indeholder. Klar besked
om studiet er bedst for alle, og vi vil ikke
have de studerende for enhver pris, siger
Karsten Hvidtfelt Nielsen.

mep

Studiedroppere
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Elektronisk tilmelding til eksamen
Studerende på Historie og
Kunsthistorie kan nu
melde sig til eksamen via
computer
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Frank Bro Nielsen

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

fuldmægtig, fakultetssekretariatet

Som et forsøg vil studenter på Historie og
på Kunsthistorie kunne melde sig til eksa-
men på to måder: Den almindelige gammel-
dags papirmetode, og den moderne og tids-
svarende elektroniske.

I et samarbejde mellem institutterne, edb-
afdelingen, eksamenskontoret og fakultetet,
har man gjort det muligt for studenterne ved
de to institutter at vælge hvordan de vil
melde sig til eksamen.

Den elektroniske tilmelding bliver muligt
ved at fakultetet stiller en computer op på
et centralt sted, hvor studenterne har sin
gang, fx ved kantinen, men de endelige pla-
ceringer er endnu ikke fundet.

CPR som pinkode
Ved brug af studiekortnummer og de sidste
4 cifre i studenternes personnummer vil en
given student få adgang direkte til studie-
administrationens eksamenstilmeldings-
database. Studenten kan så krydse sig til
eksamen i de ønskede fag. Systemet er ind-
rette efter de gældende studieordninger, så
det ikke er muligt at melde sig til fag som
man ikke er berettiget til at gå op i.

Alle studerende på Historie og Kunsthisto-
rie,  som har meldt sig til eksamen, vil de få
en skriftlig bekræftelse på deres tilmelding i
form af et brev � uanset om de har gjort det
elektronisk eller ej. Af brevet vil fremgå
hvilke fag de har meldt sig til og hvordan
de skal forholde sig hvis de vil afmeldes ek-
samen igen.

Åben to timer
Det er planen, at computeren skal være åben
og tilgængelig cirka to timer hver dag i
eksamenstilmeldingsperioden. Tidspunktet
kommer sikkert til at ligge mellem 11 og 13,
men hold øje med opslag om ordningen. Der
vil være en supervisor tilgængelig ved com-

Konferens
med to fag

Reglerne
�Adgangskravet til magisterkonferens
i (fagets navn) er en bestået bachelor-
uddannelse med grundfag i (magister-
faget). I forbindelse med gennemfø-
relse af magisterkonferensuddan-
nelsen i (fagets navn) henvises til de af
faget anbefalede suppleringsuddan-
nelser på bachelorniveau.�

Vedtaget på Fakultetsrådets møde 20. ja-
nuar 1997.

Studerende:
Magistergraden udvandet
Kravet til en magisteruddannelse er ikke
længere seks års studier i samme fag.
Adgangsbilletten til konferensstudiet er nu
en bacheloruddannelse med grundfag i
magisterfaget.
De studerende i Fakultetsrådet havde fore-
trukket, at kravet var en étfaglig bachelor-
uddannelse eller en bacheloruddannelse
med en suppleringsuddannelse, der ligger
tæt op ad grundfaget.

�Magistrene risikerer at blive dårligere stil-
let, når de fx skal søge om ph.d.-stipendium,
siger Studenterrådets Anne Goul Nielsen
(Engelsk).

�På fem år kan en cand.mag. med en så-
kaldt perspektiverende suppleringsud-
dannelse have lige så mange års studier bag
sig i et fag som en mag.art., der har brugt et
år på en suppleringsuddannelse helt �uden-
for �grundfaget.

�Men mens cand.mag.�er får tre år til et
ph.d.-studium, får mag.art.�erne kun to,

puteren, hvis brugerne/studenterne har
spørgsmål om teknikken.

Forsøget er en test af studenternes vilje og
evne til at bruge det elektroniske medie til
simple, administrative operationer. Frem-
tidsperspektivet på dette område er, at til-
melding skal ske på institutternes hjemme-
sider på internettet, så studenterne kan
melde sig til eksamen hjemme på deres kol-
legieværelse.

Dette perspektiv er dog lidt ude i fremti-
den, men konturerne af perspektivet kan
skimtes i dette forsøg.

Mere information om elektronisk eksa-
menstilmelding på Historie og Kunsthisto-
rie skal i første omgang søges ved opslag.

I anden omgang vil Studiekontoret og
fakultetssekretariatet evaluere forsøget og
informere HUMavisens ivrige læsere om
forløbet.

Eksamenstilmeldingen for studerende på
Historie og Kunsthistorie finder sted fra 1.
april til og med 15. april.

pointerer Anne Goul Nielsen.

Kompromis
I Fakultetsrådet lagde man mere vægt på at
de studerende først skal vælge om de vil tage
en kandidat eller magisteruddannelse efter
tre år.

Dekan André Wang Hansen understre-
gede også på mødet, at det trods alt er et
meget lille antal studerende,  der vælger
magisterstudiet.

Fakultetet uddanner omkring en snes ma-
gistre om året.
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Popularitet truer mediefag
UG til Medievidenskab i
ny evaluering

Slet ikke så ringe. Det er i store træk
Evalueringscenterets vurdering af de popu-
lære medie- og kommunikationsuddan-
nelser ved Aarhus Universitet og landets
øvrige universiteter. Men uddannelsernes
popularitet er en trussel mod kvaliteten.
Centeret, som er nedsat af Undervisnings-
ministeriet, har lige gennemført en evalu-
ering af landets medie- og kommunikations-
uddannelser i universitetsregi samt journa-
listuddannelsen ved Danmarks Journalist-
højskole. Og der er altså pæne ord til
universiteternes uddannelser både hvad
angår uddannelsesudbud og indhold.
Blandt andet fremhæves medieuddan-
nelserne som nogle af de få humanistiske
uddannelser, der udnytter praktiske øvelser
og praktikophold som en del af et univer-
sitetsstudium.

Farlige frikøb
Medieuddannelserne er populære blandt de
studerende. Også i Århus, hvor adgangs-
kvotienten for grunduddannelsen i Medie-
videnskab de sidste to år har ligget blandt
landets højeste. Det trækker store veksler på
underviserne, og frikøb i forbindelse med
forskningsprojekter og opgaver er meget
udbredt.

Frikøb betyder, at en lærer bliver købt fri
for undervisning, så han kan bruge al sin tid
på et bestemt forskningsprojekt. I den situa-
tion bliver lærerne ofte erstattet af undervis-
ningsassistenter, som kun bliver betalt for at
undervise og ikke for at forske.

Uddannelsernes kvalitet er i fare, for det
kan ikke lade sig gøre at bevare en forsk-
ningsbaseret uddannelse, når de faste un-
dervisere i så høj grad bliver frikøbt, mener
Evalueringscenteret.

Centeret opfordrer til en frikøbspolitik på
det enkelte institut, der tilgodeser både
forskningen og undervisningen.

Snæver definition
Universiteterne skal dog ikke stille deres lys
under en skæppe. Universiteterne peger
selv på, at deres uddannelser ikke er jour-
nalistiske i gængs forstand, men det mener
Evalueringscenteret er for snæver en defi-
nition. Journalistik er også formidling og
informationsarbejde, og det bør uddannel-
serne stå ved, lyder det i evalueringen, der i
øvrigt slår hårdt ned på uddannelsen ved
Danmarks Journalisthøjskole. Den kritiseres
blandt andet for at mangle ledelseskompe-
tence og sammenhæng i undervisningen.
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Studier

Klar til
optagelse.

Praktisk arbejde
med medierne
indgår som et
led i de fleste

medie-
uddannelser.

Mere magt
til studienævn
Studielederne rekvirerer undervisning
hos institutlederen, mens institutlederen
bestemmer hvem, der skal forestå under-
visningen. Hvis undervisningen er dår-
lig, skal studielederen tage person-
spørgsmål op med institutlederen og
eventuelt holde op med rekvirere under-
visning fra instituttet på netop det om-
råde.

Det slår undervisningsministeren fast i
et såkaldt hyrdebrev. Til gengæld står der
ikke noget om, hvad der skal ske med en
lærer, hvis undervisning aldrig bliver re-
kvireret.

Ministeren indskærper, at universite-
terne skal overholde universitetetslovens
paragraffer om at studienævnene skal ad-
ministrere bevillinger til undervisning og
institutterne skal administrere bevillinger
til forskning.

Ministeren understreger, at hensigten
med loven blandt andet er at sikre de stu-
derende indflydelse på undervisningen.
De studerende har halvdelen af plad-
serne i studienævnene, men kun obser-
vatørstatus i institutbestyrelserne.
Hyrdebrevet var omtalt i information &
debat nr. 3/97.

Eksamens-
tilmelding

Frister for tilmelding til
eksamen sommeren 1997

Historie og Kunsthistorie
1. april til 15. april 1997

Andre fag under
Det Humanistiske Fakultet

1. marts til 17. marts 1997
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Kan selv - vil selv
Forslag på vej til
selvevaluering af
fakultetets forskning
Vi vil selv. Og vi kan selv. Sådan er hold-
ningen på fakultetet når talen falder på
evaluering af den humanistiske forskning.
Nu er et forslag til selvevaluering af forsk-
ningen på vej.
�Fakultetets forskningsevaluering er stort
set fraværende, og det er det vi forsøger at
råde bod på med dette forslag.

Det siger Morten Kyndrup, formand for
Forsknings- og Planlægningsudvalget, som
tager konsekvensen af diskussionen om
selvevaluering på Fuglsø-seminaret i efter-
året, hvor fakultetets Repræsentantskab og
Fakultetsrådet havde fakultetets fremtidsvi-
sioner til debat. Her var der bred enighed
om, at den evaluering, som Undervisnings-
ministeriets Evalueringscenter leverer, er
mangelfuld.

Naturlig opgave
�Evalueringscenteret beskæftiger sig kun
med uddannelsernes undervisning og altså
ikke med forskning. Desuden er det Under-
visningsministeriets eget system for evalu-
ering af uddannelserne, påpeger forman-
den.

�Hvis vi synes at evalueringen udefra er
for dårlig, er det en logisk konsekvens, at vi
selv tager initiativet til at evaluere vores
forskning, mener Morten Kyndrup, der ser
det som en naturlig opgave for fakultetet at
evaluere egen forskning i egne rammer.

�Det giver fakultetet mulighed for at få et
fornuftigt overblik over, hvad der finder sted
i vores egen biks. Det burde være en inte-
greret del af vores system.

Ingen tung post
Evalueringer koster penge, men Morten
Kyndrup tror ikke, at det bliver en tung post

på fakultetets budget.
�Selvevaluering er ikke en dyr affære, og

pengene er sparet i den anden ende, når
evalueringen kan føre til en diskussion af
kvaliteten i forskningen og føre til forbed-
ringer.

�Det er en naturlig driftsomkostning for
fakultetet at evaluere sig selv, siger forman-
den for Forsknings- og Planlægningsudval-
get, som for alvor tager hul på sagen i mid-
ten af marts måned. For at få evalueringen
af fakultetets forskning på skinner kræver
det, at både selve fakultetet og de enkelte
fag vil være med.

�Det skulle gerne være et projekt vi er
enige om at føre ud i livet, og vi skal finde
frem til en konsensus om hvordan vi vil gøre
det.

Kritisk evaluering
Morten Kyndrup forestiller sig en form for
turnusevaluering, hvor ét bestemt område
af fakultetet evalueres ad gangen. Styrings-
grupper med repræsentanter udefra og folk
fra fakultetets og fagenes egne rækker skal
stå i spidsen for selvevalueringen. Han ser
gerne at forskningen blev evalueret i et in-
ternationalt regi. En oplagt mulighed er også
fagfolk fra de øvrige nordiske lande, der
kunne træde ind og hjælpe med at vurdere
kvaliteten af fakultetets forskning.

�Det er på ingen måde planen, at vi skal
bruge selvevalueringen til at rose os selv. Der
skal være tale om en kritisk evaluering, un-
derstreger han.

�Jeg tror, vi i fremtiden vil se flere syste-
matiske forskningsevalueringer, som det al-
lerede er tilfældet inden for det naturviden-
skabelige miljø, hvor der er tradition for det,
slutter udvalgsformanden.

skr

Evalueringscenter....
hvaffornoget?
Evalueringscenteret hører under Un-
dervisningsministeriet og har til op-
gave at evaluere et større antal vide-
regående uddannelser. De enkelte
uddannelser, der kommer under lup,
er selv med til at lave de rapporter, som
alle evalueringer munder ud i.

Ikke flere penge
Evalueringsrapporternes fornemste
opgave er at gøre kvaliteten i uddan-
nelserne bedre. Men anbefalingerne
må som hovedregel ikke foreslå æn-
dringer i selve uddannelsens struktur.
Det vil altså sige, at uddannelserne
normalt ikke skal regne med at få en
pose penge med oveni til forbedrin-
ger, men pænt må holde sig inden for
den økonomi og den struktur, de nu
engang har. Kun i tilfælde, hvor det
står særlig slemt til med kvaliteten, må
evalueringen anbefale ændringer i
strukturen.

Lyt eller luk
Der er i dag ingen garanti for at ud-
dannelserne faktisk lytter til anbefalin-
ger, der står i rapporten. Derfor synes
Undervisningsministeriet, at de burde
kunne lukke eller i alt fald begrænse
optaget til en videregående uddan-
nelse, der ikke lytter til rapporternes
anbefalinger. Ministeriet har netop
haft en bekendtgørelse om emnet til
høring på de forskellige uddannelser.

Foreløbig har centeret gennemført 24
evalueringer, 11 er i gang, og der er 27
mere på programmet, som skal være
færdige inden sommeren 1999.
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EU forskningsprogrammer
EUs ESPRIT præsenterer sine aktuelle projekter på WWW. I øjeblikket
indkaldes bl.a. ansøgninger inden for området Educational Multimedia.
c http:/ /www.cordis. lu/espri t /home.html

Autonome
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Dimensioneringsplan vedtaget
Dimensioneringsplanen for VIP-ansættelser i de kommende tre år er blevet endeligt ved-
taget af fakultetets Repræsentantskab og Fakultetsrådet i januar.  Fakultetet kan nu se frem
til knapt et halvt hundrede nye lærere. Planen var omtalt i sidste nummer af HUMavisen.

200 mio. kr. på budget �97
20 nye lærerstillinger, 5 TAP-stillinger og 14 ph.d.-stipendier. Det er de væsentligste æn-
dringer i budgettet for 1997, der i øvrigt rundede de 200 millioner kroner. Desuden er der
sat en halv million af til en kommende instruktor-ordning, som Studieudvalget i øjeblikket
arbejder på.

Budgettet følger principperne for sidste års budget og vil blive revideret løbende.

Populær støtte til studieture
Fakultetets pulje til studerendes ekskursioner er eftertragtet. Næsten for eftertragtet. Der
er allerede nu kommet ansøgninger til 16 ekskursioner i 1997, og de vil tilsammen koste
mere end de 250.000 kr., som i første gang var afsat til formålet.

Ansøgningerne varierer fra en håndfuld studerende på togtur til København og til 48
historiestuderende, der skal til Kina. Fakultetet vil give op til halvdelen af udgifterne til
rejse og ophold, dog højst 2.000 kr. per studerende.

I 1996 fik alle ansøgere støtte fra puljen, men fuldmægtig Carsten Dalsager forudser, at
både puljens størrelse og ansøgningsprocedure og -frister må revideres for 1997 på grund
af den store søgning.

Snævre valgsejre
Det står fortsat 2-1 til Studenterrådet i kampen med Moderate Studenter om de tre pladser
i Konsistorium. Studenterrådet var dog mindre end 100 stemmer fra at snuppe alle tre
pladser ved valget i november. Det blev også 2-1 til Studenterrådet ved kampvalget til
studienævnet på Slavisk, men her stillede Moderate Studenter kun op med en enkelt kan-
didat. Fire stemmer var nok til at sikre ham pladsen i nævnet.

Ny bilpark
Fakultetet har skiftet sine biler ud og råder nu over to �rugbrød� og vil inden sommer også
få en Passat stationcar. Den nye stationcar vil være forbeholdt ansattes tjenesterejser.

�Som statsinstitution har vi fået bilerne uden registreringsafgift, forklarer sekretariats-
chef Ole Jensen, der ser frem til, at fakultetet kan spare penge, når ansatte fx kører sam-
men i tjenestebilen i København fremfor at rejse individuelt.

Til gengæld for de nye biler er fakultetets røde Mercedes blevet solgt.

Ny centerleder
Niels Ole Finnemann er 1. januar 1997 tiltrådt som ny leder af Center for Kulturforskning.
HUMavisen vil i næste nummer fortælle mere om Finnemanns planer for centeret.

Frist for bedre kvalitet
Fristerne for at søge penge fra fakultetets pulje til kvalitet i undervisningen er sat til 26.
marts. Fristen for at søge penge til den såkaldte instruktor-ordning udløber 6. marts.

Prisopgaver 1998
En ægte guldmedalje, et 13-tal og dekanens håndtryk er præmien til studerende, der skri-
ver en prisopgave til ug kryds og bolle. Er opgaven kun til ug, må man nøjes med accessit,
en check og håndtrykket. Fakultetets fag kan frem til onsdag den 9. april foreslå emner,
som studerende derefter kan give sig i kast med.K
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Sprogfagenes

�Ideen er forsvundet. Med afnationalise-
ringen i Europa er det historiske grundlag
for universitetets struktur væk. Og der er
ikke længere forbindelse mellem sprog og
kultur. Filologien er blevet afløst af lingvi-
stikken, uden at der er sket en ændring på
universitet, forklarer Hans Hauge.

Universitetet konservativt
Problemet er kendt på landets universiteter.
Ved Odense Universitet har man forsøgt at
tilpasse sig udviklingen. Det humanistiske
fakultet blev i 1990 delt i to akser; en for
forskning og en for undervisning.

Der er fire institutter under forskning-
saksen; 1) Filosofi, Sprog & Kommunikation,
2) Litteratur, 3) Kultur & Medier og Historie,
og 4) Kultur & Samfundsbeskrivelse.

Sideløbende er der 17 centre/studienævn,
som styrer undervisningsdelen.

På den måde passer strukturen mere til ti-
den, selvom de 17 centre stadig følger den
gamle struktur. Men de humanistiske fag på
Århus Universitet er altså stadig opdelt ef-
ter den traditionelle, nationale struktur.

�En omstrukturering er et stort projekt,  og
der er mange på Aarhus Universitet, som er
imod. Derfor er der ikke vilje, siger Kirsten

Søholm.
Institutleder Hans Arndt fra Lingvistik,

som i forvejen er et paraply-fag, er enig i, at
udviklingen har ændret sprogfagenes fun-
dament, men han mener ikke det er så let at
ændre strukturen, som Hans Hauge gerne-

Lektorer kritiserer       

�Dansk vil forsvinde som videnskabs-
sprog, og engelsk vil overtage den plads,
som latin havde før nationalstaterne blev
dannet. Forskellen er bare, at mens latin var
overklassens og de gejstliges sprog, så er
engelsk massernes sprog. Nationalstaterne
har ikke længere brug for et sprog og en
kultur  til at samle folket, og derfor er der
hellere ikke brug for institutter, der under-
viser i en national filologi, siger lektor ved
Engelsk, Hans Hauge.
Hans Hauge står ikke alene med sit syns-
punkt. Institutleder Kirsten Søholm fra
Tysk mener også, at den nuværende insti-
tut-struktur er forældet.
�Sproget har fået en anden status end da
nationalfilologierne opstod i det 19. århund-
rede sammen med nationalstaterne. Spro-
get blev et udtryk for den nationale selv-
forståelse, og sprog og �folkesjæl� blev knyt-
tet sammen. Denne sprogopfattelse har med
nazismens ideologi spillet fuldstændig fal-
lit. Efter nationalideologiernes ophør bør
sprog snarere defineres som et redskab til
kommunikation og information � og indøves
som et sådan, pointerer Kirsten Søholm.

I en artikel i Weekendavisen har Hans
Hauge peget på, at der er sket en moderni-
sering i 1980�erne, som var en afnationalise-
ring, men at ingen synes at have erkendt det.

�Mens udviklingen i Europa går mod in-
ternationalisering og en langsom, men sik-
ker nedbrydelse af nationalstaterne er godt
i gang, så står universitetets sproginstitutter
mellem to krav. Udviklingen kræver en ny
struktur, der passer til afnationaliseringen,
men samtidig skal der uddannes lærere til
gymnasierne, siger Hans Hauge.

�På fagsprog er det lingvistikken, der vin-
der frem på filologiens bekostning eller
sprogvidenskab fremfor studier i både sprog
og kultur. Strukturen på sproginstitutterne
er fortsat opbygget efter en idé om, at
nationalstaterne har behov for hver deres
sprog og kultur. Men denne forestilling er
forældet.

Skelettet i sprogfagene er ved at falde fra
hinanden. Nu er det på tide at lave en
ny struktur, mener lektorer

vil gøre det til.
�Det er svært at få et samarbejde i gang.

Folk er ofte loyale overfor den kombination
af fag, som findes på institutterne. Der er
også en fare for, at en omlægning giver om-
kostninger, der er så store, at fordelen for-
svinder, siger Hans Arndt.

�Alt skal helst blive, som det er. Der er ikke
noget forum, hvor udviklingen kan blive dis-
kuteret, og så er det svært at ændre noget,
mener Hans Hauge.

En verden udenfor
Universitetet har andre hensyn at tage. Ud
over forskning skal universitetet også ud-
danne folk til gymnasiet. Den nuværende
struktur passer til den opbygning gym-
nasierne har i dag, hvor der kræves, at ele-
verne i sprogfagene både skal have sprog-
lære og undervises i det pågældende lands
kultur og historie.

�Udviklingen bliver diskuteret, men der er
også en verden udenfor universitet, som der
tages hensyn til, forklarer Hans Arndt.

På den måde står universitet mellem to vir-
keligheder. En virkelighed, der kræver en
modernisering, hvis universitetet skal følge
den europæiske udvikling, og en anden som
binder universitetet til den nuværende
struktur. Det er henholdsvis et forsknings-
og undervisningsaspekt.

Fakultet står i vejen
Der er mange grunde til, at strukturen ikke
er blevet ændret i takt med udviklingen.
Men både Kirsten Søholm, Hans Hauge og
Hans Arndt peger på, at det er fakultetet der
har bestemt, at det skal være som det er i
dag.

�For nogle år siden var der optakt til en
debat, men pludselig stoppede diskussionen
og siden er der ikke rigtigt sket noget, for-
tæller Hans Arndt.

Skeletter
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Men dekan Andre Wang Hansen under-
streger at fakultetet ikke er imod en om-
strukturering.

�Fakultetet stiller sig ikke i vejen for sam-
menlægning af institutterne. Fakultetet er
demokratisk, og fagene er altid velkomne til
at komme med forslag, som vi selvfølgelig
vil se grundigt på, forklarer André Wang
Hansen.

      institut-struktur
skelet er smuldret

gjort sig ideer om, hvordan en ny opbygning
kan se ud.

�Man kunne forestille sig, at der fortsat
ville blive undervist og forsket i de forskel-
lige sprog, men at det bliver med en lingvi-
stisk indgangsvinkel. På den måde bliver
sprog og kultur skilt ad. Ved siden af
sprogfagene kunne man så oprette kultur-
studier, forklarer Hans Hauge.

Kirsten Søholm har en idé i samme retning.
�Man kunne lave nogle effektive sprog-

kurser, og så kan man undervise bredt,
fællesfakultært i kommunikationsteoretiske,
lingvistiske og kulturteoretiske emner.

For dem, som så ønsker at studere speci-
fikke sprogområder kan man lave kurser, der
formidler viden om de enkelte lande, fore-
slår Kirsten Søholm.

Ændringer på vej
Det ser ud til, at der kommer ændringer ad
bagvejen.

Institutterne er begyndt at udbyde fag,
som normalt ikke hører under instituttet. For
eksempel tilbyder Nordisk fransk litteratur-
teori, og Idéhistorie udbyder forelæsning

Fakultetes sprogfag skal finde andre veje, hvis de skal holde trit med den europæiske udvikling,
lyder det fra flere lektorer på fagene.

om Thomas Mann.
�Det er udmærkede fag, men for 10-15 år

siden var de aldrig blevet udbudt på disse
institutter. I takt med at filologien er forsvun-
det, er der en tendens til, at der kan under-
vises i hvad som helst, hvor som helst. Der-
for skal der en ny struktur til, forklarer Hans
Hauge.

André Wang Hansen tror også på at der
vil ske forandringer.

�En omstrukturering af de sproglige insti-
tutter er en langvarig proces. I første omgang
bliver nogle af fagene samlet på Barnow-
grunden, og når den fysiske afstand mind-
skes, håber vi på, at der vil komme en frodig
og konstruktiv diskussion i gang mellem in-
stitutterne, siger Andre Wang Hansen og un-
derstreger, at fakultet ikke står i vejen for nye
initiativer.

�Det er kun et spørgsmål om, hvem der
skal begynde, siger dekanen og tilføjer, at fa-
kultetet i sin langtidsplan har reserveret
penge til fagudvikling.

�Så nu venter vi kun på ansøgningerne,
slutter dekanen.

mep

end at nedlægge eksisterende. Men udvik-
lingen kræver en stor omlægning � en New
Deal, siger hans Hauge.

Både Hans Hauge og Kirsten Søholm har

New Deal
Foreløbig ligger strukturen fast, og der er
kun små ændringer på vej. Senest har man
oprettet et nyt fag, Europastudier. Et fag der
netop går på tværs af faggrænserne.

�Det er altid lettere at oprette et nyt fag
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�Hvem er det du s

Sikker stemmeføring,
venlig vejledning og
digitalt detektivarbejde er
en del af jobbet som
omstillingsdame
�Universitetet...ja, et øjeblik, så skal jeg stille
Dem om.....� �Universitetet...ja, et øje-
blik....nej, spansk studievejleder har træffe-
tid mellem 9 og 12....der er ikke nogen der
svarer....universitetet...ja, så fandt jeg noget,
det er 3392...selv tak....universitetet, et øjeblik,
så skal jeg stille Dem om.....�
Stemmen tilhører assistent Ytha Kaiser. Hun
er den venlige røst i den anden ende af rø-
ret, når du ringer til Det Humanistiske
Fakultets telefonomstilling. I et par uanse-
lige kælderrum dybt under universitetets
gule bygninger sidder Ytha Kaiser som en
af to omstillingsdamer, der med sikker stem-
meføring stiller dig om til ethvert nummer
på hele universitetet.

Gættekonkurrence
Der er udsigt til parken, men på det lille skri-
vebord foran hende gør et blinkende appa-
rat opmærksom på sig selv ved at afbryde
ethvert forsøg på samtale.

�Bzzzzz......� brummer det fra omstillings-
bordet hver gang nogen har drejet univer-
sitetets nummer og venter på Ytha Kaisers
tålmodige assistance, som rækker langt ud
over at taste et par lokalnumre.

Tit ringer folk til omstillingen uden at vide,
hvem de skal tale med, og så går hun i gang
med et større detektivarbejde.

�Det kan en gang imellem være en ren gæt-
tekonkurrence at finde ud af hvem folk skal
have fat i, og så bliver jeg ved med at spørge.
Som regel dukker der noget op, som kan
hjælpe i opklaringen, fortæller hun, som sy-
nes det skaber kolorit på jobbet at hjælpe
med kryptiske forespørgsler, der heller ikke

altid har noget med universitetet at gøre.
�Jeg ser det som en æressag at finde den

rette person, siger Ytha Kaiser.

Flere kasketter
Mens hun taler, summer apparaturet. Med
en rutineret håndbevægelse trykker hun på
knappen og lukker den næste ind i sine ho-
vedtelefoner.

Hver gang hun trykker på den knap hol-
der hun et skarpt øje med hvilket nummer
der står på displayet. Omstillingen for hu-
manistisk fakultet dækker også den centrale
administration, Teologisk fakultet og Moes-
gaard, så hun skifter kasket mange gange i
løbet af en arbejdsdag. Denne gang er sam-
talen til universitetet, og der går blot få øje-

blikke inden samtalen er ekspederet videre,
for det var endnu et nummer, som Yhta Kai-
ser kan på rygraden.

Blinkende knapper
Det er ikke alle numre, hun kan ryste ud af
røret. Siden de nye lokalnumre kom til for
et par år siden, er der fire cifre at lære i ste-
det for tre, og da flere ansatte har det med
at skifte stilling og rykke rundt i systemet,
er der konstant nye ting at huske. Men hun
synes hun har bedre arbejdsvilkår end før.

Tidligere sad de to fuldtidsansatte og delte
både bord og kontor, men de direkte 8942-
numre har lettet arbejdsbyrden for omstil-
lingen. Yhta Kaiser arbejder i dag som del-
tidsansat med sit eget kontor, og det samme

Ytha Kaiser
sidder klar i
Telefonomstil-
ingen.
Det eneste
sted på
universitetet,
hvor telefonen
aldrig ringer
- den blinker
nemlig.

8942
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skal tale med?.......�

gør hendes kollega.
�Tingene var noget mere besværlige før-

hen. Inden vi fik de nye omstillingsborde
havde vi et bord med blinkende knapper for
hver samtale, der gik ind, og så var det bare
om at huske hvilken knap, der havde blin-
ket længst.

I dag sørger den moderne teknik for at lave
en automatisk rækkefølge i køen, og hun kan
søge efter ansattes navne og numre på en
computer, hvis de ikke står på hendes trykte
liste.

Trafikken steget
Midt i samtalerne og de summende lyde går
døren op. En sekretær kommer ind med et
par breve. Ytha Kaiser ser op og taler uan-

fægtet videre i sin mikrofon.
Siden omstillingens lokale også blev gjort

til postsortering, er trafikken ud og ind af
det lille kælderkontor steget.

Men Ytha Kaiser synes det er rart at se de
andre ansatte og få en sludder med dem en
gang imellem. Ellers ser hun ikke meget til
livet på universitetet, og mange af de an-
satte, hun stiller om til, er blot et nummer
eller et billede for hende.

Langs væggen i kælderkontoret står De
Gule Sider og lyser. De har æselører og ser
slidte ud.

Ythas kollega kommer småløbende fra det
andet kontor, griber en af bøgerne og lader
fingeren panorere ned over siderne. Det er
en del af jobbet at hjælpe de ansatte med at

finde telefonnumre.
Til gengæld er de tider forbi hvor hun

skulle ringe til udlandet for de ansatte, for
det klarer de selv nu.

Ytha Kaiser husker endnu hvordan panik-
ken satte sig i kroppen første gang hun talte
med en englænder.

�Jeg havde kun en tanke i hovedet: Det her
kan jeg ikke forstå! Men så begyndte jeg at
lytte efter enkelte ord, og det endte da med
at jeg fik hoved og hale på det, der blev sagt.

Ansigtet udadtil
�Vi skal være flinke og høflige overfor folk,
selv hvis vi har en dårlig dag. Vi er universi-
tetets ansigt udadtil, siger Ytha Kaiser, der
som regel har både elskværdige og tålmo-
dige mennesker i røret.

Ganske få bliver irritable, men størstede-
len tager ventetiden i stiv arm, selv når der
er tryk på telefonerne og displayet foran
Ytha Kaiser fortæller hende, at der er 6-7
ventende i telefonkøen. Det kan godt
stresse, men efter 18 år i jobbet som assistent
i omstillingen skal der mere til at ryste
hende.

Det travle ryk sætter tit ind omkring fro-
kosttid.

�Men de ansatte holder jo også frokost-
pause, så det er ikke det bedste tidspunkt at
ringe på, fortæller Ytha, mens endnu en
brummen stiger op fra omstillingsbordet.

En pil blinker, og atter en gang trykker hun
på knappen. Endnu en forvildet stemme
hjælpes på rette vej i det digitale mylder:

�Universitetet, goddag....ja.....hvem er det du
skal tale med....skal du have fat i en studie-
plan?....nej.....har det noget med Jysk Åbent Uni-
versitet at gøre? Ja, så skal du tale med
dem........jeg stiller dig lige om...selv tak.....uni-
versitetet...�

 skr
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Gode tider for gymnasiefag
Fuldtids-arbejdsløshedsprocenten 
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Aarhus

Andre univ.

Landsplan

Stabilt arbejdsmarked for
humanistiske kandidater
Det tegner fortsat lyst for de humanistiske
kandidater. Arbejdsløsheden var i oktober
måned faldet til under seks procent og kan-
didater fra Aarhus Universitet har tilsyne-
ladende stadig nemmere ved at komme i
arbejde end andre.
Samtidig stiger beskæftigelsen for alle fag. I
løbet af det seneste år er der blevet knap fire
procent flere jobs, som er besatte af huma-
nistiske akademikere.

Som det fremgår af tabellen var arbejds-
løsheden for humanistiske Aarhus-kandida-
ter i oktober måned på 5,8 procent omreg-
net til fuldtidsarbejdsløshed.

Men 5,0 procent var arbejdsløse hele må-
neden, mens 3,5 procent af kandidaterne var
berørt af arbejdsløshed i en del af måneden
� enten fordi de kun havde deltidsarbejde,
var ved at skifte job eller af andre grunde
kun var i arbejde en del af oktober.

Arkæologi op
Arbejdsmarkedet tegner generelt set stabilt,
men arkæologifagene viser en markant
vækst i beskæftigelsen og tilsvarende fald i
arbejdsløsheden, når man sammenligner
med tallene for efteråret 1995.

Det går også fremad for Etnografi & So-
cialantropologi. Selv om faget har en af de
største arbejdsløshedsprocenter blandt
fakultetets fag, så er beskæftigelsen steget
kraftigt og arbejdsløsheden faldet lige så
markant i løbet af det seneste år.

Gymnasiefag
Det traditionelle store fag � gymnasiefag
som histore, engelsk og dansk � har alle en
arbejdsløshed på fire til fem procent.  Til
gengæld er arbejdsløsheden for de æsteti-
ske fag på gennemsnitligt 8,7 procent. Det
ser bedst ud for Musik med seks procent,
mens omkring hver syvende dramaturg �
eller 14 procent � ikke har arbejde.

Der er også pæn spredning i gruppen af
kulturteoretiske fag. Snittet på 13 procent
går fra syv procent blandt filosofferne til 15
blandt idehistorikerne.

slam

Flittige hænder
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Forklaring til tabeller
Alle tal er omregnet til fuldtidsstillinger.

(Informationsvidenskab fremgår desværre ikke
særskilt af det statistiske materiale, som
Magistrenes Jobservice p.t. kan stille til
rådighed. Faget er placeret i en diversekategori,
som ikke er medtaget her. Det samlede antal
humanistiske kandidater fra Aarhus Universi-
tet er altså større end angivet).

KURVEN
Det er gået næsten støt nedad med den
generelle arbejdsløshed for de Aarhus-uddan-
nede humanister i de fire år, HUMavisen har
fulgt udviklingen.

STORE TABEL
Den ny beregning (metode 2) for arbejdsløshe-
den blandt Aarhus-kandidater er mere nøjagtig
end den gamle (metode 1), men vi gengiver her
begge tal for at kunne sammenligne med sidste
år.
Beskæftigelsen viser forandringen i beskæfti-
gelsen i løbet af det seneste år � altså antallet af
jobs besat med kandidater fra det pågældende
fag.
Når der måske ikke er umiddelbar synlig
sammenhæng mellem størrelsen af stigningen i
beskæftigelsen og arbejdsløshedsprocenten,
skyldes det, at der jo hele tiden bliver uddannet
nye kandidater, mens andre går på pension.
Mens tallet for beskæftigelsen viser ændringer
i hvor mange jobs, fagets kandidater besætter,
er ændringen i arbejdsløsheden altså resultatet
af tilgang og afgang og antallet af jobs.
Bemærk, at ændringerne for de små fag skal
ses i forhold til det meget lille antal kandidater,
der er uddannet. Det gælder også for ide-
historikere fra andre universiteter; der findes
p.t. tre idehistorikere i landet, der ikke er
uddannet i Århus, og efter tallene at dømme
går halvanden af dem altså ledige. Tallene
omfatter alle danskuddannede, erhvervsaktive
kandidater under 67 år.

LILLE TABEL
Arbejdsløshedsprocenten for Aarhus-kandida-
ter inden for grupper af fag. Historiske fag er
historie og de arkæologiske fag. Sproglige-
kulturelle fag er alle sprogfag, herunder
lingvistik og klassisk filologi. De æstetiske fag
er kunsthistorie, dramaturgi, litteraturhistorie
og musik. De kulturteoretiske fag er filosofi,
idehistorie, etnografi og socialantropologi samt
medievidenskab.

Tallene, der ligger til grund for HUMavisens
beregninger, stammer fra Magistrenes
Jobservice.

Universitetet advarer
mod kontorfirma
Opfordrer til boykot af
firmaet Rahmqvist
Kan man lokke en højere læreanstalt til
at betale over tyve kroner for en en-
gangstusch? Og kan man sælge dem i
kassevis? Så har man en fremtid hos fir-
maet Rahmqvist � men der er dog næppe
flere bonuskroner at hente på det århu-
sianske universitetsmarked . Her har
man nemlig � bogstaveligt talt � købt fir-
maet ud af huset.
Universitetets indkøbsafdeling advarede
allerede i juni måned sidste år mod fir-
maet.

�Sælgerne fra Rahmqvist får det åben-
bart til at lyde som om, at Indkøbs-
afdelingen har sendt dem rundt til insti-
tutterne. Men det har vi ikke, understre-
ger kontorfuldmægtig Bent Christensen.

Rahmqvist slår sig op på at sælge kvali-
tetsprodukter, og det er da heller ikke
kvaliteten, som det er galt med.

�Det er vores erfaring, at sælgerne �
mere eller mindre bevidst � ikke fortæl-
ler om den mængde, som man er tvun-
get til at købe hos firmaet. Og da produk-
terne er meget dyre, så kan regningen
løbe op på et meget højt beløb, forklarer
Bent Christensen.

Snydt
Og sådan en regning fik man blandt an-
det på det humanistiske fakultetsse-
kretariat. Sekretariatet klagede til firmaet,
og fik arrangeret et møde med sælgeren
fra Rahmqvist.

�På mødet lagde vi ikke skjul på, at vi
følte os decideret snydt, og at vi ikke var
interesseret i at købe så meget som en
clips fra dem � men alligevel forsøgte de
at prakke os endnu flere varer på, siger
en forbløffet sekretariatschef Ole Jensen.

Sekretariatet havde brudt pakketapen
� og så nægtede firmaet at tage varer re-
tur. Der kunne højst blive tale om at bytte
til andre varer, der alle lå i samme prisl-
eje.

Alle firmaets engangstusser og over-
stregningspenne koster fx 19 kroner �
plus moms.

Fælden klapper
HUMavisens udsendte overværede mø-
det, og selv om sælgeren på forhånd var
klar over, at der herskede almindelig
makulerings-stemning, så afholdt det

ikke sælgeren fra at forsøge at gentage salgs-
succesen.

Eksempelvis ønskede sekretariatet at få
byttet 50-100 penne til en anden type, hvor-
efter sælgeren meget hurtigt på et stykke
papir præsenterer stykpriser på henholds-
vis 12, 24 og 48 enheder, hvor stykprisen fal-
der fra 24 til 16 kr.

Til gengæld havde sælgeren ikke travlt
med at fremhæve, at der i hver enhed var
25 tusser.

Sagt på en anden måde gjaldt priserne altså
hvis man købte mindst 300 penne, og valgte
man den billigste pris betød det en ordre på
1200 penne.

Eller en regning på 19.200 kr.
Det er flere gange sekretariatets årlige bud-

get til kontormaterialer.
�Man forventer ganske simpelt ikke, at

sælgere kan være så frække � eller uforskam-
mede � og det er en ringe trøst, at der er flere
afdelinger på universitetet, som er gået i
fælden, siger Ole Jensen.

Boykot
Indkøbsafdelingens råd til institutterne er
enkelt:

�Køb ikke fra Rahmqvist. Det er billigere
at bruge Indkøbsafdelingen, og I er altid
velkomne til at søge råd og vejledning hos
os, siger Bent Christensen, der understreger
at det også gælder kontormøbler, lamper,
stole osv.

Heller ikke Indkøbs Service (tidligere Sta-
tens Indkøb og Kommunernes Indkøbs Ser-
vice) har villet indgå aftaler med Rahmqvist.

Rahmqvist er en svensk koncern med af-
delinger i flere europæiske lande. Koncer-
nen har i alt 550 sælgere og ifølge Rahmqvist
selv besøger de i gennemsnit 14 kunder hver
dag.

Sælgerne får såkaldt resultatorienteret løn.
slam

Fiffige hænder

Sælgerne fra firmaet Rahmqvist har været lidt
for dygtige. Nu advarer universitetet mod at
handle med dem.
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Årets Undervisere på Humaniora

En komite fra Humrådet vil overvære under-
visningen hos oplagte kandidater til titlen
Årets Underviser.

Humrådet vil præmiere
fakultetets bedste lærere
med cognac
Medicinsk har det. Biologi har det. Så
nu synes Humanistisk Studenterråd
(Humrådet) det er på høje tid at indføre
det på Humaniora: Årets Undervisere.
�Vores ide med �Årets Undervisere� skal
opmuntre til højere kvalitet, fornyelse og
engagement i undervisningen, siger Pe-
ter John Pedersen fra Humrådet. Han
påpeger, at bedømmelsen skal belønne de
undervisere, der leverer både god og ef-
fektiv undervisning.

�Deres undervisning bør afspejle det
humanistiske tilsnit, og udvalget skal der-
for se på hvordan de enkelte undervisere
får tilrettelagt deres pædagogiske tilsnit i
forhold til deres emneområde.

Nominering
Humrådet vil nedsætte et udvalg hvert
år i februar måned og på samme tid op-
fordre fagudvalgene til at indstille og be-
grunde valget af en kandidat til den ære-
fulde udnævnelse: Årets Undervisere på
Humaniora. Ideen er inspireret af andre
fakulteter som allerede kårer deres bed-
ste undervisere på samme manér.

Udvalget gennemgår forslagene, udvæl-
ger de mest oplagte kandidater, og gen-
nem sidste halvdel af marts måned be-
dømmer udvalget kandidaterne ved selv-
syn.

Udvalget udpeger til sidst en eller flere
undervisere, som derefter kan smykke sig
med titlen Årets Underviser. Med titlen føl-
ger et diplom og en flaske cognac.

Local hero

Fagudvalg med
Humrådet mener det er vigtigt at tage de
enkelte fagudvalg med på råd.

�Det Humanistiske Fakultet rummer stor
bredde, og der er forskel på, hvordan man
underviser på fag som musik, slavisk og dra-
maturgi. Fagudvalgene kan bedre bedømme

deres egne undervisere, siger Peter John
Pedersen.

Årets TAP
Det er også planen at lade udvalget pege på
tre kandidater fra TAP-gruppen og vælge
Årets TAP på Humaniora.

skr

Danskstuderende mangler plads
Jyllands-Posten Studieguide 97 har igen i år sat firmaet PLS Consult til at analysere hvor
tilfredse de studerende på de videregående uddannelser er med deres studium. Blandt de
humanistiske studier er dansk valgt ud, og de 72 dansk-studerende på Aarhus Universitet,
der har været med i undersøgelsen giver studiet 53 ud af 100 mulige point. De studerende i
København og RUC er mest glade for dansk-studiet (64 point), mens Odense med 52 point
ligger på linje med Aarhus.

For både Odense og Aarhus gælder det, at de studerende er mest utilfredse med pladsfor-
holdene.
Jyllands-Postens Studieguide ´97 findes på WWW, også testen af danskstudiet:
c http:/ /www.jp.dk/cgi-bin/dbpubl ish.dl l?page=Studieguide97

c http:/ /www.jp.dk/cgi-bin/dbpubl ish.dl l?page=studieguide97/art ik ler&art_id=39135
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HUMavisens Korte
Komma Køreplan
Regel nr. 1: Der skal komma mellem
to helsætninger.
eks. �Det er let at sætte kommaer, for
når man har gennemskuet reglerne,
skal man bare lære dem udenad�,
�Blyanten skrev, og kommaet hop-
pede�

Regel nr. 2: Sæt komma i opremsnin-
ger, dvs. i sætninger hvor du kan er-
statte kommaet med et �og�, et �men�
eller et �eller�.

eks. �Hun satte kommaer, punktum-
mer og udråbstegn�, �Et lille, irrite-
rende tegn�

Regel nr. 3: Der skal komma ved til-
føjelser der forklarer eller præciserer.

eks. �Det nye komma er drilsk, især
når man ikke har så god tid�

Regel nr. 4: Sæt altid komma efter en
bisætning.

eks. �De lærere og studerende på
Humaniora som ikke kan sætte kom-
maer, skal allesammen på en måneds
seminar�,

�Selvom de siger det er svært, vil jeg
nu alligevel forsøge at sætte kom-
maer�

Regel nr. 5: Der skal kun komma
foran en bisætning hvis du næsten
lige så godt kunne have sat
bisætningen i parentes.

eks. �Kommasætning burde, hvad
enten vi vil det eller ej, være et fag på
Humaniora�, �De ved meget om kom-
maer i Dansk Sprognævn, selvom de
sikkert jokker i spinaten indimellem�

Regel nr. 6: Der skal også komma
omkring appositioner, dvs. parente-
tiske tilføjelser.

eks. �Det tegn det hele handler om,
kommaet, er bare en lillebitte prik�

Regel nr. 7: Til sidst skal der også
komma foran �men�.

eks. �Kommatering er en hel viden-
skab, men ingen vil læse det på uni-
versitetet�, �Vi sætter ikke kommaer
selv, men har folk til det.�

De syv regler er ordnet efter vigtighed.

Vi på redaktionen vil ikke sværge at vi i
fremtiden formår at sætte korrekte
enhedskommaer. Men vi skal gøre vort
bedste.

skr

Det nye k..k...komma
Hører du til dem der konstant kløjs i kom-
materingen? Synes du det nye komma er
en mindre provinsby i Rusland? Så er der
hjælp at hente her i HUMavisens Korte
Komma Køreplan.
I næsten 70 år har vi haft to slags kommaer i
Danmark, pausekommaet og det gramma-
tiske komma. Der var der ikke mange der
kunne hitte ud af, selv ikke Dansk Sprog-
nævn. Derfor foreslår de danskerne et nyt
komma, som de kalder �enhedskommaet�,
for nu skal det være slut med at rode rundt
med grundled og udsagnsled og små hjem-
løse kommaer hist og pist.

Men Sprognævnets nye opfindelse er på
trods af sit navn ikke noget diktatorisk tegn.
Det nye enhedskomma må finde sig i at ek-

Coma

Forhånds-
godkendelse
fra A-kassen
Magistrenes Arbejdsløshedskasse har ind-
skærpet overfor universitetet, at blanketter
til forhåndsgodkendelse af speciale kun må
udleveres af Magistrenes A-kasse mod en
skriftlig anmodning om samtidig at blive
optaget i A-kassen.

sistere side om side med det grammatiske
komma, for Dansk Sprognævn tror ændrin-
gen vil være for stor hvis vi kun må bruge
det nye komma. Og nævnet er forberedt på
at det tager tid for danskerne at vænne sig
til enhedskommaet. For den grammatiske
komma-sætter ser det nemlig ud som om der
mangler kommaer i teksten. Men belønnin-
gen skulle altså være kommaregler der er til
at regne med og til at regne ud.

Og så et sidste råd med på vejen fra Dansk
Sprognævn: Lad endelig være med at tage
det alt for alvorligt, det med kommaerne. De
er ikke så vigtige for en tekst som vi gør dem
til.

skr
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Studiekredse i Studentermenigheden

Tilbud

Bibelkreds
Mødes hver anden torsdag omkring te-
matiske læsninger. Start onsdag d. 12.
marts. Tilmelding på tlf. 86 12 41 03.

Kieslowski:
�Rød� - �hvid� - �blå�.
Video-studiekreds om Kieslowski�s tri-
logi �Blå� - �Hvid� - �Rød�. Der bliver tale
om en �kompakt-studiekreds�, idet fil-
mene vises i løbet af tre mandage i marts:
d. 3., d. 10. og d. 17., hver gang i Student-
ermenighedens hus med start kl. 19.30.
Leder er studentermenighedssekretær
Erik Jørgensen. Tilmelding ønskelig på tlf.
86 16 61 27.

Religionsmøde
En studiekreds om kristendommens
møde med Ny-religiøsitet, New Age m.v.

Start torsdag d. 13. februar, kl. 19.30.
Forhåndstilmelding til Berit Schelde på tlf.
86 16 26 55.

Den nye Salmebog
En studiekreds udfra Kirkeministeriets
�Statusrapport fra Salmebogskom-
missionen�. Tre aftener. Start torsdag d. 27.
februar, kl. 19.30. Forhåndstilmelding på tlf.
86 12 41 03.

Fokus på ex-Jugoslavien.
Stud. jur. Kristian Simonsen, der har arbej-
det blandt bosniske flygtninge i USA, vil lede
denne studiekreds, der vil fokusere på
flygtningeproblematikken og tage kontakt
til herboende ex-jugoslaver eller andre
flygtningegrupper. Studiekredsens start og
mødested aftales med Kristian Simonsen på
tlf. 86 25 51 45.

Vielse af homoseksuelle
Start torsdag d. 3. april kl. 19.00 i Studen-
termenighedens hus, hvor det videre for-
løb aftales. Tilmelding til Steen Andreas-
sen på tlf. 86 12 41 03.

Tour d�eglise
Efter en grundig introduktion til kirke-
kunst og kirkearkitektur ved arkitekt Jo-
hannes Exner vil vi tage rundt til forskel-
lige kirker i Århus. Start tirsdag d. 4.
marts, kl. 19.30. Forhåndstilmelding til
Christian Pedersen, tlf. 86 18 24 25.

Du kan få mere udførlige oplysninger om
Studentermenighedens studiekredse og
samtalegrupper ved at kontakte Studenter-
menigheden på telefon 86 16 61 27.

Annonce

Generalsekretær søges
Studenterrådets generalsekretær går af
den 1. april, og Studenterrådet søger der-
for en efterfølger til posten.

Jobbet som generalsekretær spænder
vidt. Generalsekretæren har det overord-
nede ansvar for Studenterrådets økono-
miske og administrative opgaver.

Rent praktisk indebærer dette blandt
andet:

 Den daglige ledelse af Studenterrådets
sekretariat og dets forretningsgange.

 At udarbejde budget for Studenterrå-
det som helhed i samarbejde med Stu-
denterrådets styrelse.

 At udarbejde budgetter for enkelt-
arrangementer

 Lave regnskaber for enkeltarrangementer
og Studenterrådet som helhed i samarbejde
med Studenterrådets bogholder og revisor.

 At være koordinator og chefredaktør på
Studenterrådets Rushåndbog og Studen-
terhåndbog.

 At være overordnet ansvarlig for planlæg-
ning og gennemførelse af semesterstartsfest.

 At udvikle og arbejde med Studenter-
rådets Kursusvirksomhed og øvrige servicet-
ilbud.

Kvalifikationer: Lyst og engagement, gode
samarbejdsevner og ordenssans, organisa-
torisk erfaring er en fordel.

Erfaring fra fagråds-/studenterrådarbejde

er ikke en betingelse.
Jobbet er berammet til 17 timer

ugentligt og lønnes til den gældende
HK-sats.

Ansøgningsfrist: Snarest muligt.
Ansøgningen sendes til: Studenter-

rådet, Ndr. Ringgade 3, 8000 Århus
C.

Hvis du gerne vil have yderligere
oplysninger eller en stillingsbeskri-
velse, er du velkommen til at kon-
takte formand Thomas Lyse eller ge-
neralsekretær Kenneth Joensen på
Studenterrådets sekretariat eller på
telefon 8612 8944.
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Nyt fra Antikmuseet

Epidemi i filmklubben

Internationale kortfilm

Tilbud

Den 5. marts går tæppet for det 2. internatio-
nale symposium om kortfilm på Informations-
og Medievidenskab. Tre instruktører fra
Norge, Israel og New Zealand vil præsen-
tere deres egne film og besvare spørgsmål
fra tilskuerne. De tre film er Eating Out af
Pål Sletaune (1993, Norge), The Beach af Dor-
the Scheffmann (1995, New Zealand) og The

Price is Right af Daphna Levin (1994, Israel).
I forbindelse med de tre instruktørers be-

søg udkommer tredje nummer af instituttets
filmjournal, p.o.v., som altså er viet til de tre
internationale kortfilm.

skr
Symposiet løber af stabelen på Institut for
Informations- og Medievidenskab, lokale 340
onsdag den 5. marts kl. 13.15.

Lars Von Trier fører an,
når Århus Studenternes
Filmklub flyver ind i
foråret 1997
Plakaten er spækket med fremragende film
� både gamle gensyn, klassiske klassikere
og forførende følelser.
Den nye sæson er allerede i gang, men der
er stadig mange spændende film på vej til
lærredet. Er du gået glip af Riget, så er der
endnu håb for en tur i Von Triers univers:
Europa, Epidemic og Befrielsesbilleder vises i
løbet af foråret.

Pigerne bliver forkælet med en hel række
film kun for dem og andre med hang til hjer-
ter i følelses-sovs. Menuen byder blandet

andet på brændende kærlighed i den itali-
enske film Hudløs med flamberet finsk tilbe-
hør, Pigen fra tændstikfabrikken. Alt sammen
serveret med den rette fornemmelse for fø-
lelser: Truly, madly, deeply.

Men det er ikke kun the women, der har fået
deres eget spisekort. To mænd, Altman og
Oldman, har også fået hver deres serie. Ro-
bert Altman styrer skuespillerne i Sandhedens
time og andre gode film, mens Romeo bløder i
andet afsnit af fem med Gary Oldman.

Som sædvanligt spænder repertoiret
bredt: Fra Film Noir til tilbud på tiltalende
tyske film m.m. Tjek programmet og husk:
Film skal ses i Århus Studenternes Filmklub.

Og selvfølgelig er der stadig stumfilm om
onsdagen - gratis for medlemmer.

 mep
c http://www.mi.aau.dk/~filmklub/

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Pia Guldager Bilde

Åbningstider
Museet har fået nye åbningstider: Man-
dag og torsdag fra 12-16. Der vil så vidt
muligt ikke blive lagt undervisning i
denne periode i undervisningslokalet i
museet for at imødekomme ønsket fra
gruppebesøgende, der herefter henvises
til at booke deres besøg de nævnte to ef-
termiddage. Museet er dog stadig åbent
for almindeligt besøg af enkeltpersoner
og tegnehold i instituttets normale åb-
ningstid fra 8:30 til 16:00 alle ugens hver-
dage.

Antikmuseet på nettet
Museet har nu fået sin egen home page. Den
findes på adressen:

c http://www.aau.dk/dk/tilknyt/antik/antikmus.htm

Siden er under opbygning. Her findes al-
lerede en række praktiske og andre oplys-
ninger om museet, ligesom der er mange
nyttige links til klassisk arkæologi på nettet.
På Opslagstavlen er der meddelelser om kom-
mende arrangementer og med tiden vil der
være en præsentation af nyerhvervelser og
af museets ombygningsplaner.
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Alle statslige publikationer på WWW
��Det er en borgerret at kunne have ad-
gang til betænkninger, rapporter, pjecer
og andre publikationer fra ministerier og
styrelser�, skriver forskningsministeriets
nyhedsbrev Fredag Morgen, og derfor har
regeringen bestemt, at alle statslige pub-
likationer skal være tilgængelige på
Internet fra 1997.

I første omgang er det dog kun central-
administrationens udgivelser, der også skal
offentliggøres på Internettet, fortæller
Anne Skov fra Forskningsministeriet,
mens andre statslige institutioner � som
fx universiteterne � først senere vil blive

pålagt at lave WWW-versioner af de-
res udgivelser.

Ny standard
Forskningsministeriet er i færd med

at lave en vejledning i hvordan publi-
kationerne skal bygges op. Ministeriet
har netop sendt standarden til høring,
og ministeriet forventer, at vejlednin-
gen ville være klar i starten af det nye
år.

Vejledningen bliver samtidig en of-
ficiel standard for statslig, elektronisk
publicering, som alle statslige udgivere

WWW (lokalt)

skal følge.
De offentlige udgivelser kommer til at ligge

på en helt ny server, som bliver Kongeriget
Danmarks officielle hjemmeside på adres-
sen www.danmark.dk. Hjemmesiden skulle
være klar sidst i marts måned.

slam

Forskningsministeriets pressemeddelse:
c http://www.fsk.dk/fsk/fm/seneste/side5b.html

Kongeriget Danmarks officielle hjemmeside:
c http://www.danmark.dk/

Referencer 'tilbage' eller 'op'
i universitetets struktur. Til
vort eget fakultet - og til de
andre fakulteter.

Den ny hjemmeside for
Historisk Institut.

Bjælken her fungerer som
indholdsfortegnelse for
hjemmesiden plus en
mulighed for at skfite til
engelsk.

Under forskning finder
man diverse etablerede
samrarbejder og forsknings-
projekter foruden års-
beretningerne.

Her står hvilke uddannel-
ser, som instituttets
medarbejdere underviser i.

Find en bestemt person på
instituttet, telefon,
adresse el. hjemmeside.

Andre web-steder med
relation til institituttet.

Instituttets adresse.

Hvem der er ansvarlig for
siden, og hvornår den sidst
er revideret.

Nye
hjemmesider
til fagene
Alle institutter har fået nye hjemmesider
på universitetets præsentation på internet,
og nu gør foråret klar til at institutterne for
alvor kan springe ud på informations-
motorvejen.
Mens alle fakultetets ansatte er i færd med
at indtaste oplysninger til deres egen per-
sonlige hjemmeside, så er fagenes hjemme-
sider allerede klar.

Historie er et af de institutter, der allerede
har fået lagt et par ekstra henvisninger ind
på hjemmeside, som det kan ses her til højre.

Nederst på hjemmesiden er der referen-
cer til Center for Nordatlantiske Studier og til
foredragsforeningen Historia, som begge har
lavet deres egne hjemmesider.

Universitetet sørger for, at der altid er re-
ferencer til den seneste årsberetning (og æl-
dre udgaver), ligesom der er en vejviser, så
man kan søge og finde en bestemt persons
hjemmeside, som hører til på instituttet.

Måske bliver Histories næste linje på
hjemmesiden en henvisning til en oversigt
med historiefaglige links til andre hjemme-
sider på internettet, som instituttet er stødt
på og gerne vil anbefale. På den måde kan
faget give et fagligt solidt springbræt ud i
den videnskabelige surftur på nettet.

Det er kun institutternes lokale webeditor,
som kan bede om at få lagt henvisninger ind
på hjemmesiden.

slam

Du kan læse mere om fakultetets WWW-
projekt på
c http://www.hum.aau.dk/Institut/humavis/webed/

home.htm
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Lokale nyheder på nettet

WWW (lokalt)

Nyt i cyberspace, men af lidt ældre dato i hverdagslivet. �Uddannelser�
hedder den nye indgang på universitetets WWW-forside. Bagved ligger
dog en omfattende ændring af hele www-strukturen, der er blevet mere
overskuelig og har fået mere indhold.

Seneste nyt på WWW på Aarhus Universitet:

Studier i udlandet
EU har lavet en udførlig web-side med overskriften Hvis jeg vil studere, uddanne mig og
forske i et andet EU-land. Der er en masse information og mulighed for at bestille en bro-
chure.

På hjemmesiderne for InformationsCenter for Udveksling kan du finde SOCRATES og
erfaringer fra udvekslingsrejser. Centeret er en privat, selvejende institution, som blev
oprettet i 1989 af Undervisnings-, Kultur- og Arbejdsministeriet og formålet at styrke
udveksling og mobilitet i bredeste forstand - gennem information, koordinering og ad-
ministrativ bistand.

På Martins Uddannelses-Homepage er der tusindvis af links til uddannelsessteder overalt
i verden.
c http:/ /c i t izens.eu. int /da/gf/st /st00dada.htm

c http://www.icu.dk/dk_ramme.htm

c http:/ /www.cybercity.dk/users/ccc13534/main.htm

Nye hjemmesider til alle institutter og centre
Alle universitetets hjemmesider har fået et nyt layout og ny struk-
tur. Alle Humanioras institutter og centre har nu deres egen
hjemmeside, som er klar til at få mere indhold. Det samme har alle
fakultetets uddannelser.
c http://www.aau.dk/dk/hum/index.html

Søg og find
Nu kan man søge på indholdet af de centrale danske sider på uni-
versitetets WWW-sider. I øjeblikket går søgemaskinen dog ikke helt
�i bund�. Prøv at søge på dit eget navn.
c http://www.aau.dk/index_dk.html

Læseplan for Humaniora foråret 1997
Elektronisk udgave af den trykte læseplan for de humanistiske fag
for forårssemesteret, inklusive tværfag. Desuden er der en særlig
liste over alle udbud på overbygningen.
c http://www.hum.aau.dk/dk/lplan/

Nyheder og kalender
Løbende nyheder fra HUMavisens redaktion og en udførlig kalen-
der med over 100 arrangementer i bare dette semester.
c http://www.hum.aau.dk/dk/nyheder/

Atter et Humaniora-blad på WWW
Humanist, vort københavnske søsterblad, følger nu HUMavisen på World Wide Web. Ud-
over artiklerne fra bladet findes der også en række separate kalendere med oversigter over
aktuelle gæsteforelæsninger, ph.d.-forsvar, forskningsfredage og andre arrangementer.
c http:/ /www.humanist.ku.dk/tmp/frame.htm

Nyt om nyt på nettet
Alt om Humanioras WWW-projekt findes naturligvis også på
WWW, og en særlig side er sat af til netop nyt om nyt på nettet.
c http://www.hum.aau.dk/Institut/humavis/webed/home.htm

c http://www.hum.aau.dk/Institut/humavis/webed/netnews.htm
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Lynghede og hedebrug i fortid og nutid

Latinamerikastudier forår 97
Udvalgte tekster fra og om Latinamerika
Tekstlæsningskursus, der starter med nutidige tekster (og fragmenter) og derefter går til-
bage i tiden. Alle tekster vil være på spansk, eventuelt med dansk oversættelse. Kurset er
især beregnet på studerende på grunduddannelsen, eventuelt andre med gode spansk-
kundskaber.
Mandage 14-16 i lokale 144, Trøjborgkomplekset. Første gang mandag 17. februar 14.15.

Tradition, identitet og udvikling i Lantinamerika II
Et seminar, der især er beregnet for overbygningssstuderende, eventuelt med henblik på
udarbejdelse af opgaver og/eller forberedelse af speciale; deltagerne skal være i stand til at
læse teoretiske og analytiske tekster på spansk, engelsk og dansk, eventuelt på portugisisk.
Torsdag 14-16 i lokale 168, Trøjborgkomplekset. Første gang torsdag 13. februar 14.15.

Tekster og litteraturlister udleveres i forbindelse med timerne. Lærer: Svend Lindhardtsen.

Vejledning og træffetid: Onsdag 10-12 samt efter aftale. Henvendelse i lokale 206/205 eller på
telefon 8942 1881 (telefonsvarer uden for træffetiden). E-mail: romsl@hum.aau.dk.
Latinamerika-biblioteket sammesteds er åbent i træffetiden.

Undervisning

Temaundervisning om
hedens historie og
hedens myter
I løbet af de seneste år er lynghedens na-
tur- og kulturhistorie atter kommet i fo-
kus. De store jyske hedeområder synes i
betydelig grad at have været beboet og
udnyttet i såvel forhistorisk som historisk
tid. Det har blandt andet ført til udvik-
lingen af en særlig erhvervsstruktur, li-
gesom bosætningsmønstrene vel har haft

Program
Tirsdag den 8.april 1997 kl.10-16 i Foredragssalen.

10.00-10.15 Velkomst og indledning.
10.15-11.05 Seniorforsker Bent Odgaard, GEUS: Heden i vegetationshistorien.
11.05-11.55 Professor Sofus Christiansen, Geografisk Institut, København: Materiale-

strømme i det traditionelle hedebrug.
12.05-13.00 Frokost.
13.00-13.50 Projektforsker Peter Henningsen, Danmarks Tekniske Museum: Myter

og realiteter om hedebonden.
14.00-14.50 Museumsinspektør Gudrun Gormsen, Skive Museum: Hedebruget 1820-

1860, et case-study fra Karup hedeslette.
15.00-15.50 Lektor Jørgen Lund: Hedelandskab og bebyggelse i ældre jernalder.
16.00 Afslutning.

deres egen karakter?
 Der er nu enighed om, at heden er et geo-
logisk bestemt, kulturhistorisk fænomen af
stor ælde, men det har samtidig vist sig, at
lynghedens etablering ikke desto mindre
sker til vidt forskellig tid, hvorfor??

Lynghedens rumlige og tidsmæssige di-
mensioner viser endvidere, at hedebruget
gennem årtusinder må have spillet en vig-
tig rolle - økonomisk og kulturelt.

Dertil kommer, at hedebruget har været
praktiseret langt op mod vor egen tid, og
måske derfor kan ses som en livs- og

erhvervsform, der skaber forbindelse
mellem fortid og nutid?

I historisk tid vides det, at hedebruget
har været differentieret, men om dette
også har været tilfældet længere tilbage
er uvist. Studier af oldtidens bebyggelser
kunne måske give bidrag hertil?

Udnyttelsen af lyngen til dyrefoder,
gødning, byggemateriale etc. udgør et
andet interessant tema, sådan kunne man
blive ved.

 Alle er velkomne.
Jørgen Lund og Peter Hambro Mikkelsen
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Forelskelse og
kedsomhed i
Finlandsgade
Center for Kulturforskning i Finlandsgade er igen i
dette semester vært for en række forsknings-
projekter og tilhørende åbne forelæsninger.

I foråret er det blandt andet projektet Følelsernes
modernisering, hvor programmet i maj måned hand-
ler om forelskelse og kedsomhed.

Det æstetiske seminar under Moderne Æstetisk Teori
har perspektiver på skyskrabere, �interarts studies�
og i marts måned handler seminarerne om Hotel
Pro Formas forestillinger.

Alle forelæsninger, seminarer og arrangementer findes
i HUMavisens kalender. Bagest i denne avis � eller se
den opdaterede version på WWW.

Undervisning

Tværfag
Forslag til tværfagsprogram 97/98

Tværfagsudvalget under Det Humanistiske Fakultet er i fuld
gang med planlægningen af Tværfagsprogrammet for 1997/

98. Der indkaldes derfor forslag til undervisningsforløb.
Alle typer af forslag er velkomne. Blot skal det foreslåede

emne være på overbygningsniveau og indeholde en klar
tværfaglig dimension. Denne kan ligge i selve emnet, eller den
kan være udtrykt i de metodiske, analytiske eller teoretiske

tilgangsvinkler til stoffet.
Forslagene kan dreje sig om regulære overbygningsemner, der

løber over et eller to semestre: Det kan være forslag til
forelæsnings- eller seminarrækker, det kan være forslag til

specialeseminarer, eller det kan være forslag til �smalle�, mere
forskningsprægede øvelser.

Forslagene skal formuleres som manchetter, helt færdige
planer, på hver en A4-side.

Forslagene skal tage sigte på ansættelse af undervisnings-
assistenter, udlån af faste lærere og ph.d.-studerende eller en
kombination heraf. Der ydes kompensation for udlån af faste

lærere efter gældende regler i henhold til fakultetets
assistentfordelingsnøgle.

Forslagene skal være Tværfagssekretariatet i hænde senest:

Mandag den 10. marts 1997

Med venlig hilsen

Tværfagsudvalget

Cekvina
Undervisning forår 1997

Feministiske religionsstudier -
kulturkritik eller teologi

Mary-Ann Kromann-Andersen

Body Fiction krop, køn og tekst
Marianne Raakilde Jespersen

Omsorg og velfærdsstat
Hanne Marlene Dahl

Klassiske og moderne politiske utopier
Drude Dahlerup

Kommunikationstræning
Agnete Munck

Gender interests and the shaping of
welfare states
Chiara Bertone

Scandinavian Media-, Gender- and
Cultural Studies

Hanne Chone
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Fulbright 1997-98
Legater til
danske
statsborgeres
studieophold i
USA
Der kan ansøges om:
a) Studielegater
b) Rejselegater

For både studie- og rejselegater gæl-
der det, at ansøgeren skal allerede
have afsluttet en akademisk eller fag-
lig uddannelse, og at studieopholdet
skal være af mindst 3 måneders varig-
hed. Desuden gælder det, at studieop-
holdet skal påbegyndes indenfor det
akademiske år 1997/98. Ph.d.- stude-
rende kan ikke søge disse legater, lige-
som legater ikke gives til direkte merit-
givende studier, der er en del af den
danske uddannelse.

Yderligere oplysninger om
ansøgningsbetingelser og ansøgnings-
skema kan fås ved at indsende en fran-
keret A4 kuvert til 250g, samt en kort
beskrivelse af hidtidig uddannelse og
formål med studieopholdet i USA til
DANMARK-AMERIKA FONDET, Fiol-
stræde 24, 3. sal, 1171 København K.
Tlf. 33 12 82 23, kl. 9-15.

Ansøgningsfrist: Fredag, den 18. april
1997, kl. 12.00.

Move-on karriere

På den anden side

Anmeldelse af �Karriere
Vejviser 1997�
Igen i år udgiver Move-On deres karriere-
vejviser, et gratis tilbud uddelt til alle stu-
derende på sidste år af en videregående
uddannelse.
Vejviseren indeholder et væld af artikler om
det arbejdsmarked, som en nyuddannet skal
ud på. Der er profiler af større virksomhe-
der og organisationer og praktiske råd om
ansøgninger og samtaler. I disse internatio-
nale tider har karrierevejviseren også et ka-
pitel om at arbejde i udlandet.

Alt i alt en overvældende samling af infor-
mationer til den der er på vej ud i det uover-

skuelige erhvervsliv. Der er både nyttig og
interessant læsning i bogen, der også ud-
kommer i en internetudgave.

Her finder du bogudgaven samt en debats-
ide, hvor der er plads til at skrive indlæg per
e-mail og være med i debatten om uddan-
nelse. Desuden kan du søge efter bestemt
information på ord, og der er en oversigt
over alle artikler.

Mest brugbart på Move-Ons hjemmeside
er de henvisninger som bringer dig direkte
ud i verden til steder på Internettet, med råd
og tips om karriere og jobsøgning.

På trods af forlagets løfte i den trykte vej-
viser, er der endnu ikke annonceret ledige
jobs på de danske sider i den elektroniske
udgave.

skr

c http://move-on.dk

Tilskudslegater: Studie-
og forskningsophold i
U.S.A.
Den dansk-amerikanske Fulbright Kom-
mission uddeler et antal legater for det
akademiske år 1997-98 til studerende,
ph.d. studerende samt undervisere og
forskere ved universiteter og højere læ-
reanstalter. Nogle af tilskudslegatene vil
fortrinsvis blive uddelt til studier inden
for særlige amerikanske forhold, hvortil an-
søgere, der arbejder med særlige ameri-
kanske forhold indenfor kultur, sprog,
litteratur, historie, politik, økonomi, so-
ciologi, filosofi og lignende vil kunne
komme i betragtning.

Ansøgere, der skal være danske stats-
borgere, men som ikke må have både
dansk og amerikansk statsborgerskab el-
ler være i besiddelse af det amerikanske
�Green Card�, må selv have arrangeret
ophold ved et amerikansk universitet.
Hvis dokumentation for optagelse/til-
knytning foreligger, skal denne vedlæg-
ges ansøgningen.

Studerende: 75.000 kr. samt syge-
forsikring for 50.000 USD. Studerende
må have mindst en bachelorgrad eller til-
svarende studietid bag sig inden for det
fag, man ønsker at studere. Både stude-
rende, der ønsker at studere i U.S.A. med
henblik på at opnå amerikansk Master�s

grad, og studerende, der ønsker at stu-
dere på �non-degree� basis, kan komme
i betragtning. Det er dog en betingelse,
at den studerende er optaget på graduate
niveau. Opholdet skal være af mindst 9
måneders varighed. Studiet i U.S.A. må
ikke være påbegyndt.

Ph.d.-studerende: 75.000 kr. samt syge-
forsikring for 50.000 USD. Kandidater,
der er indskrevet som ph.d. studerende
i Danmark eller U.S.A., og som har op-
nået tilknytning til et amerikansk univer-
sitet, kan komme i betragtning. Ophol-
det skal være af mindst 9 måneders va-
righed. Studiet i U. S. A. må ikke være
påbegyndt.

Lærere op, forskere ved højere lære-
anstalter: 60.000 kr. samt sygeforsikring
for 50.000 USD. Opholdet skal være af
mindst 3 måneders varighed.

Ansøgningsskemaer rekvireres hos
Fulbright Kommissionen, Fiolstræde 24,
3., 1171 København K, ved at indsende
en kort beskrivelse af studiemæssig bag-
grund og formål med opholdet i U.S.A.,
samt en A4 kuvert frankeret til 250 gram.

Ansøgningsfrist: Fredag, den 18. april
1997, kl. 12.00.
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SUen faldet
I 1997 får du
lidt mindre i SU
SU-satserne er i 1997 blevet lidt lavere end
først antaget. Det betyder, at du som hen-
holdsvis hjemmeboende og udeboende får
fire og syv kr. mindre om måneden før skat.
Alle overførselsindkomster bliver beregnet
ud fra den såkaldte satsreguleringsprocent.
Den er blevet ændret, og det koster dig altså
et sted mellem en kvart sød og en halv be-
lagt rugbrød i kantinen hver måned.
Nedenunder kan du se en oversigt over hvor
meget du får i år, og hvor meget du må tjene
ved siden af.

Stipendium
for hjemmeboende pr. måned ....... 1.807 kr.
for udeboende pr. måned .............. 3.580 kr.
Stipendium til hjælp til dækning
af undervisningsafgifter
pr. måned ................................ max. 1.418 kr.
pr. år max. ......................................  17.016 kr.

Lån
Studielån pr. måned ........................ 1.860 kr.
Slutlån pr. måned ............................ 4.798 kr.
Slutlånet er til dig der har brugt din almin-
delige SU. Du kan få slutlån i det sidste år af

Har du børn under 18 år, kan du lægge
16.705 kr. til pr. barn pr. år.

Tjene mere
Vil du gerne tjene mere, kan du vælge din

SU fra i en eller flere måneder. Det giver dig
lov at tjene 6.927 kr. mere i 1997. Men husk,
at hvis du vælger SU fra, får du hverken sti-
pendium eller lån i den pågældende pe-
riode.

Tjener du mere end du må, skal du betale
en del af SUen tilbage. Du skal dog kun be-
tale 50% af de første 6.927 kr., du tjener for
meget. Resten af beløbet, som du tjener for
meget, skal betales tilbage fuldt ud, oven i
købet med et tillæg på 7%!

Vil du vide mere, kan du læse folderen fra
SU-styrelsen �SU - når du tjener penge�

SU på Nettet
SU-Styrelsen har en hjemmeside på Inter-
nettet, hvor du kan læse generelle oplysnin-
ger om SU samt de fleste af SU-Styrelsen
foldere, der handler om SU. Hjemmesiden
er på dansk med kortfattede resumeer på
engelsk.
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Pressemeddelelse fra SU om de nye satser og
generel oversigt på:
c http:/ /www.su.dk/1997/pres01.html

c http:/ /www.su.dk/1997/sats_fol.html

$U & £egater

Legater på nettet
Der kommer flere og flere oversigter over fonde og legater på WWW - og selv
om Kraks endnu ikke har lagt sin tykke bibel af en fonds- og legatvejviser ud, så
kommer man stadig langt uden at få tryksværte på fingrene.

Bibliotekar Niels Jensen har lavet en fortrinlig oversigt over litterære priser,
medaljer, og legater med alt fra Vejle Amts Bibliotekspris til Sonningprisen.

Dansk Bibliotekscenter har en (tilsyneladende �hemmelig�) liste over en række
fonde med enkelte videre links allerstørste, og Jubiis base har henvisninger til
en håndfuld af de større fonde.

På vort eget fakultet har den etnografistuderende Hanne Miriam Larsen samlet
en række fonde i forbindelse med sit eget udlandsophold.

Endelig har HUMavisen for et par år siden skrevet om fonde og legater og
støtte til udlandsrejser fra fakultetet.
Litterære priser:
c http:/ /www2.dk-onl ine.dk/Users/Niels_Jensen/l i t tpr is.htm
Dansk Bibliotekscenter:
c http:/ /www.bibnet.dk/mic/stoette/dk/fondsl i .html
Jubiis oversigt:
c http:/ /www.jubi i .dk/kultur/ fonde.htm
Legater til uddannelse (især etnografi):
c http:/ /www.aau.dk/~etnojens/etnogrp/ legater/netscape.html
HUMavisens artikel:
c http:/ /www.hum.aau.dk/Inst i tut/humavis/nr03/ legat.htm

HUSK! Du finder alle www-henvisninger samlet på HUMavisens hjemmesider.

din uddannelse, højst i 12 måneder, og låne-
betingelserne er de samme som for studie-
lånet.

Fribeløb
Alle beløbene er hvad du må tjene før skat

Måneder hvor du får SU, også
dobbeltklip og slutlån,
må du tjene ......................................  4.625 kr.

Måneder, hvor du:
• vælger stipendium og lån fra
• har orlov fra uddannelsen
• er erklæret studieinaktiv
• eller er i lønnet praktik
må du tjene ..................................... 11.552 kr.

Måneder, hvor du:
• vælger slutlån fra
• er ph.d.-studerende efter kandidatgrad
• har brugt din støttetid
• ikke er under uddannelse
• får anden offentlig støtte
• endnu ikke er fyldt 18 år
• eller ikke søger
må du tjene ....................................  20.621 kr.
Ph.d.-studerende skal huske, at der gælder
særlige regler for hvornår indkomst udover
SU-klip og løn fra universitetet kan blive
modregnet.
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Rabat på den lange vej
Nu kan du spare op til 500
kr. om måneden på
transport
Livet bliver lidt lettere for dig på SU og med
langt til studierne. Regeringens nytårsgave
til alle studerende på videregående uddan-
nelser er et SU-kort med 65% rabat på må-
nedskort til busser og tog. Det gælder også
for rejser i fritiden. Men dine udgifter skal
først snige sig op over 300 kr. om måneden.
Der kan være op til næsten to måneders sti-
pendium at hente om året, hvis du er blandt
de studerende, der bruger mange penge på
at køre i bus og tog. Loven om befordrings-
rabat, der trådte i kraft 1. januar 1997, gæl-
der for alle SU-modtagere - også dem, der
har valgt SU fra eller er i lønnet praktik som
en del af uddannelsen. Men du skal selv
ryste op med de første 300 kr. hver
måned. Derefter udløser rabatten
65% rabat, dog højst 500 kr om må-
neden.

Ind af brevsprækken
Måske har du allerede fået en med-
delelse om rabatten ind af brevspræk-
ken. Du skal nemlig ikke søge om at få
transportgodtgørelse, men blot lægge
rabatmeddelelsen på bordet hos de trafiks-
elskaber, hvor du skal købe månedskort. Den
er dit bevis på, at du har ret til rabat. Med-
delelsen fortæller dig også hvilke måneder
du må købe SU-kort.

Når du køber dit kort skal du også huske
legitimation med foto, f.eks. pas, kørekort,
Dankort eller årskort - med billede - fra dit
uddannelsessted. Du skal også medbringe
et billede til stamkortet.

SU-kortet kan enten være et månedskort
eller et periodekort på 30 dage. Og du må
bruge det til alle rejser i de zoner, det gæl-
der. Det er også op til dig at bestemme hvil-
ken dag i en måned dit kort skal gælde fra,
og kortets gyldighedsperiode må gerne fort-
sætte ind i en måned, hvor du ikke har ret
til rabat.

Ingen rabat uden SU
For at få glæde af rabatten skal du være på
SU. Der bliver lukket for det varme vand når
du
• løber tør for SU-klip til den uddannelse, du
er i gang med
•har orlov
•er erklæret studieinaktiv
  eller
•modtager andre former for offentlig støtte,
som udelukker SU

For at få rabat skal du have søgt SU til din
uddannelse. Har du søgt slutlån, kan du få

rabat, hvis du kan afslutte uddannelsen in-
den for 12 måneder og har slut-
lånsrater til rest. Er du un-
der uddannelse og
opfylder betingel-
serne, bliver med-
delelserne sendt
to gange om året.
Det sker lige før
den 1. januar og
1. juli og gælder
altså for et halvt
år ad gangen.

Søger du SU
for første gang,
eller har du
fx haft or-
lov og
sø-

ger igen, går der cirka 10 dage, fra
SUstyrelsen har modtaget din ansøgning -
fra dit uddannnelsessted - til du får rabat-
meddelelsen med posten.

To eller flere trafikselskaber
Der er ingen grund til at fortvivle, hvis du
allerede har købt et kort før du modtog din
rabatmeddelelse. Normalt kan du få den
resterende del af kortets gyldighedsperiode
refunderet og begynde forfra med et nyt
månedskort. Til gengæld falder hammeren,
når du først har købt et månedskort med
studenterrabat. Det kan nemlig ikke refun-
deres.

Hvis trafikselskaberne har fælleskort, skal
du benytte dig af det. Du kan dog komme i
en lidt speciel situation, hvis du skal rejse
med to eller flere trafikselskaber, som ikke
har fælleskort. For at få rabatten beregnet
samlet på alle dine kort, skal de gælde fra
samme dato. Er du i tvivl, om de trafikselsk-
aber, du bruger, har fælleskort, skal du kon-
takte trafikselskabet i Århus Amt. Du kan
også spørge på SU-kontoret.
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Vil du vide mere om befordringsgodtgørelsen,
kan du læse SU-styrelsens hjemmeside om
rabatten på

c http://www.su.dk/generelt/befo_fol.html

Ud og Se med
Studenterrådet
Rådets DSB-rabat en
succes
Otte procents rabat på transport med
DSB. Og to procent oveni hatten for
rådsbidragere. Det tilbud fra Studen-
terrådet er der mange studerende, der
ikke kan sige nej til.
DSB-rabatten, som snart kan holde et
års fødselsdag, er en succeshistorie.
Birgit Møller Sørensen fra Studenter-
rådet har ikke noget tal på hvor
mange, der benytter sig af det gode
tilbud, men fortæller, at rådet er ble-
vet et mindre billetkontor siden ord-
ningen trådte i kraft. Især er der
mange, der investerer i et 10-turs kort.

�Men der kunne være endnu flere,
der benyttede sig af rabatten. Det er
min fornemmelse, at en del stude-
rende ikke ved, at rabatten eksisterer,
sandsynligvis fordi fagudvalgene på
de respektive institutter har glemt at
fortælle deres studerende om ordnin-
gen, mener Birgit Møller Sørensen.

Studenterrådet bruger en del tid på
at administrere rabatten, som de vel
at mærke ikke tjener penge på.

skr

Rabatter
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Dukke-kannibaler

Humanistiske bøger fra
Aarhus
Universitetsforlag

Svend Østergaard: The Matematics of
Meaning. 224 sider. 198 kr. Februar
1997.

Carsten Madsen & Bodil Marie Thom-
sen (red.): Tidens Former. Æstetik-
studier 4. 208 sider. 168 kr. Februar 1997.

Almen Semiotik 11-12: Etik og pas-
sion.  216 sider. 198 kr. November 1996.

Hanne Ishøy (red.): Kritik og retorik:
Quintilians litteraturhistorie,
Institutio oratoria X 1, 46-131. 80 sider.
98 kr. December 1996.

Niels Egebak & Lis Wedell Pape: Præ-
rogativer. Kritiske essays 1966-1996.
198 kr. December 1996.

Hans-Erik Larsen: The Aesthetics of
the Elements. 112 sider. 148 kr. Decem-
ber 1996.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Janne Lauritzen
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Cekvina

CekvinaNYTs ulige numre har intet tema,
men omtalerne i nummer 1/97 af efterårets
gæsteforelæsninger på centeret og konfe-
rencer ude i verden er næsten et tema i sig
selv ligesom 11 boganmeldelser - fra flere
femi-krimier til Ole Togebys Stiltræk.
Hovedartiklen Det groteske moderskab af
cand. mag. Brit Aaskov, Odense, er en ana-
lyse af den russiske moderskabskult gennem
en kortroman af Ljudmila Petrusjevskaja. De
kendte, malede trædukker, som passer ind i
hinanden, kan ses som symbol på russiske
kvinders fællesskabsfølelse - eller på deres
kannibalistiske opslugen af døtrene.

Et personligt brev til lektor Elisabeth
Flensted-Jensen, der nu har forladt Cekvina
efter 12 år, opsummerer både et fint arbejds-
fælleskab og Cekvinas langvarige pionertid.

Cekvina er - sammen med Foreningen for
Kvinde- og Kønsforskning i Danmark - ar-
rangør af foreningens årskonference. Den
har titlen Centrum og Periferi og foregår på
Matematisk Institut fredag 11. og lørdag 12.
april med et omfattende program med

plenumsessioner og workshops. Et par hun-
drede kvinde- og kønsforskere ventes, og
det detaljerede program kan rekvireres hos
Jane Frølund Irming, Cekvinas sekretariat,
telf. 8942 4445.

Lektor Maria Grever, Universitetet i
Nijmegen, Holland, som holder oplæg på
konferencens plenum, giver mandag 14.
april gæsteforelæsning på Cekvina. Hun ta-
ler om The Virile Search for Hidden
Manuscripts. Gender and the Construction of
Scientific History. Sekretariatet oplyser sted
og klokkeslet.

En gæsteforelæsning om russiske kvinde-
lige forfattere ved ass. professor Sibelan For-
rester, Swarthmore College, USA, finder sted
i april eller maj. Slavisk Institut og Institut
for Litteraturhistorie er medarrangører. Hør
nærmere på Cekvina.

CekvinaNYT 1/97. Cekvina, Center for
Kvinde- og Kønsforskning ved Aarhus
Universitet. Februar 1997. 53 sider. Udkom-
mer fire gange årligt, næste gang ultimo maj.
Løssalg i Stakbogladen og Cekvina, 60 kr.
Årsabonnement 200 kr. (400 kr. for institutio-
ner). Studenterrabat.

Russisk moderskabskult. Årets første CekvinaNYT ser på de malede trædukker � fællesskabs-
følelse eller kannibalistisk opslugen af døtre?

Udgivelser
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Tidsskrifter fra Humaniora
n Agora 5-96
Nyt fra Oldtid & Middelalder og Klassisk
Arkæologi. Specialeresumeer og
videnskabelige artikler, bl.a. Ib Johansen:
�Den engelske hyrdedigtning og
antikken�. Debat om videnskabelig
metode.
60 sider. November 1996, Oldtid &
Middelalders Agora-redaktion. (Oldtid &
Middelalder + Klassisk Arkæologi)
Rekvireres hos Agora-redaktionen, Oldtid
& Middelalder, Ndr. Ringgade, bygn. 415,
8000 Århus C. Tlf. 8942 2052. Fax 8942 2050.
E-mail: oldtgfh@adm.aau.dk

n Arbejdspapirer[CfK] 36-96
Morten Kyndrup: Catch Up eller
Ketchup?.
Taratino�s �Pulp Fiction� og
repræsentationens niveauer
33 sider. December 1996, CfK. (Center for
Kulturforskning)
Kan rekvireres gratis på CfK, Finlandsgade
28, 8200 Århus N. Tlf. 8942 4464. Begrænset
oplag (250).

n Arbejdspapirer[CfK] 35-96
Sverre Bagge: Renessanse, Roma og den
rette verdensorden i Otto av Fresings
�Gesta Frederici�.
Hvem forvalter den romerske arv?
Foredrag fra seminaret �Antikken i
Politikken�.
17 sider. Novemeber 1996, CfK. (Center for
Kulturforskning)
Kan rekvireres gratis på CfK, Finlandsgade
28, 8200 Århus N. Tlf. 8942 4464. Begrænset
oplag (250).

n CfK-Nyt 17
Nyt fra CfK. Projetbeskrivelse:
Århundredeskiftes litteratur 1870-1918.
Kronik af Jan Bäcklund: Utkast till en
Wien-ABC. Nye vedtægter fra CfK.
50 sider. November 1996, CfK. (Center for
Kulturforskning)
Afhentes eller rekvireres på CfK,
Finlandsgade 28, 8200  Århus N. Tlf. 8942
4464.

n CfK-Nyt 18
Nyt fra CfK. Projektbeskrivelse:
Modernitet og medier. Artikel af Erik
Hallager: Forseglede administrative
dokumenter i det mykenske Grækenland.
Artikel af Exe Christoffersen: Deadline
(baseret på Anton Tjekhovs �Mågen�).
Rapport fra Johan Fjord Jensen: Mig og
mit kamera - en art rapport om en
stuidierejse i USA.
43 sider. Februar 1997, CfK. (Center for
Kulturforskning)
Afhentes eller rekvireres på CfK,
Finlandsgade 28, 8200  Århus N. Tlf. 8942
4464.

n Dolphin Newsletter Nov 96
Haunted House.
Nyt fra Engelsk. Novelle af Jacob
Rosengren: �Tales of The Family: Haunted
House�.
32 sider. November 1996, Engelsk. (Engelsk)
Kan afhentes gratis på gangen ved
Engelsk Institut (ved kaffeautomaten, i
hjørnet af bygn. 325/326). Redaktionen
træffes onsdag 12-13 på tlf. (8942)2118.

n (Pré)publications 155
Indhold: Kirsten Lund Hansen:�
Fyrstinden af Cléves� etik og forfatteren
Madame de La Fayette�. Ole Ross
Sørensen: �Gaullismens politiske væsen :
talens magt eller magtens tale?�. Karl Erik
Schøllhammer:� La pasión por lo
imperfecto�.
Pris: 5 kr. Januar 1997, Romansk. (Romansk)
Kan fås ved henvendelse til Romansk
Instituts sekretariat, Niels Juels Gade, tlf.
8942 1946.

n (Pré)publications 156
Indhold: Olivia De Masi: �Un ipotesi per
un�interpretazione della novella di
Griselda�. Leonardo Cecchini: �Potere dei
media o media del potere? Lo sviluppo dei
media elettronici in Italia 1975-1996�.
Pris: 5 kr. Februar 1997, Romansk. (Romansk)
Kan fås ved henvendelse til Romansk
Instituts sekretariat, Niels Juels Gade, tlf.
8942 1946.

Tidsskrifter

n Slagmarks Skyttegravsserie
Jean-François Lyotard: Viden og det
postmoderne samfund.
Se omtale andetsteds i HUMavisen.
131 sider. Pris: 95 kr. Januar 1997, Slagmark.
(Idehistorie)
Kan købes hos boghandlere eller hos
Slagmark, Postboks 1058, 8200 Århus N.

n Østmonitor 6-96
Toget kører for ekskommunisterne.
Analyser og nyheder om økonomi, politik
og erhvervsliv i Østeuropa og Østasien, i
dette nummer især Kina, Rumænien,
Bulgien og regionale analyser.
24 sider. November-december 1996, Øst-
Information. (Østasiatisk + Slavisk)
Introduktionsabonnement 600 kr. for seks
numre (normalt 980 kr.). Øst-Information,
Aarhus Universitet, 8000 Århus C. Tlf. 8942
2077. Fax 8942 2076. E-mail:
ein@hum.aau.dk.

n Østmonitor 1-97
Skyggernes land.
Analyser og nyheder om økonomi, politik
og erhvervsliv i Østeuropa og Østasien, i
dette nummer især Nordkorea, Serbien og
Rusland.
24 sider. Januar-februar 1997, Øst-Infor-
mation. (Østasiatisk + Slavisk)
Introduktionsabonnement 600 kr. for seks
numre (normalt 980 kr.). Øst-Information,
Aarhus Universitet, 8000 Århus C. Tlf. 8942
2077. Fax 8942 2076. E-mail:
ein@hum.aau.dk.

c  http://www.hum.aau.dk/dk/nyheder/

Prøv det!
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Humanistiske udgivelser

Tidsskrifter

Delfiner i og på nettet
Selv om Aarhus Universitetsforlag lever af at trykke bøger, så kan man
nu finde tilbuddene elektronisk. På forlagets nye hjemmesider finder
man hele bogkataloget - og det er muligt at bestille en bog on-line og få
den tilsendt med posten. Hjemmesiderne giver også gode råd om hvor-
dan man får sit eget manuskript udgivet - og lusker man over i den
engelske udgave, vil forlaget også godt henvise til konkurrenterne.

c http:/ /www.aau.dk/unipress/ indeks.html

Næsten hvert fag på fakultetet udgiver en
del af sin forskning i små eller store tidsskrif-
ter. Fakultetets Informationsudvalg har la-
vet en liste over mangfoldigheden, som vi
gengiver her. I parentes står hvilke institut-
ter publikationen er knyttet til.

Nye udgivelser bliver omtalt i første num-
mer af HUMavisen efter at redaktionen har
modtaget et eksemplar. Udgivelser med et
lille §-tegn bliver dog ikke omtalt.

Mangler en udgivelse på listen, bedes man
kontakte Informationsudvalget på telefon
8942 1242.

Arbejdspapirer
n A.C.T.S (Æstetik og Kultur).
n Arbejdspapirer (Litteraturhistorie).
n Arbejdspapirer om de klassiske

studiers historie i Danmark (Oldtid &
Middelalder).

n Arbejdspapirer (Center for
Kulturforskning).

n Cekvina Arbejdspapirer (Cekvina). §

Faglige tidsskrifter
n (Pré)publications (Romansk).
n aktuelle teaterproblemer (Dramaturgi).
n Arbejdspapirer og Forskningsmateriale

(Filosofi).
n Augias (Germansk).
n CekvinaNYT (Cekvina).
n Den jyske Historiker (Historie).

n Gacela: Caceta de Estudios
Latinoamericanos (Center for
Latinamerikastudier).

n Ord & Sag (Jysk Sprog og Kultur).
n p.o.v. -  journal of film studies -

filmtidsskrift (Informations- og
Medievidenskab).

n Passage - tidsskrift for litteratur og
kritik (Litteraturhistorie).

n Passepartout (Kunsthistorie).
n Skriftserie (Filosofi).
n Slagmark (Idehistorie).
n Slagmarks Skyttegravsserie

(Idehistorie).
n SPRÅU: Sprogvidenskabelige

arbejdspapirer fra AU (Lingvistik +
Nordisk).

n The Dolphin (Engelsk).
n Themata (Oldtid & Middelalder +

Klassisk Arkæologi).
n Tværfaglige vikingesymposium

(Middelalderarkæologi).
n Variaciones Borges (Romansk).

Institutblade m.m.
n Dolphin Newsletter (Engelsk).
n Fisken (Dramaturgi). §

n Institutavisen Historisk Institut
(Historie). §

n MuSuiten (Musikvidenskab). §

n Ris på gaflen (Østasiatisk). §

n VISIR (Litteraturhistorie). §

n Agora (Oldtid & Middelalder +
Klassisk Arkæologi).

Nyhedsbreve
n CfK-Nyt (Center for Kulturforskning).
n Middelalder-arkæologisk Nyhedsbrev

(Middelalderarkæologi).
n Nyhedsbrev (Dramaturgi). §

n Nyhedsbrev for de ph.d.-studerende
ved de historiske institutter i Danmark
(Historie).

n Østmonitor (Østasiatisk + Slavisk).

Årsberetninger
n Et sted med muligheder

(Kunsthistorie). §

n Årsberetning fra Humanistisk
Studenterråd (Humanistisk
Studenterråd).

n Årsberetning Institut for Dramaturgi
(Dramaturgi). §
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Jønke bærer Faklen

Verbal-
bøjninger
og svine-
slagtning
Bloddryppende
Ord & Sag 16
Institut for Jysk Sprog- og
Kulturforsknings tidsskrift Ord og
Sag fra 1996 henvender sig til alle med
interesse for ældre jyske dialekter og
almuens daværende livsforhold. Og
det årlige tidsskrift spænder denne
gang lige fra artikler om verbal-
bøjninger til svineslagtning, så der
skulle være noget for enhver smag.
�Lokke sår havre� og �Jakob Løj dri-
ver med svin� er blot to af mange be-
tegnelser for det, der på rigsmål hed-
der varmedis. Inger Schoonderbeek
kaster i sin artikel lys over de krypti-
ske sætninger og en række andre be-
tegnelser som de færreste kender til i
dag.

Derudover rummer skriftet blandt
andet artikler om forholdet mellem
digtning og dialekter, jyske datids-
former samt bloddryppende læsning
om slagtning i Jylland i gamle dage.
Nina K. Grøftehauge og Viggo Søren-
sens artikel afslører blandt andet, at en
god blodsuppe på Mors-egnen helst
skulle indeholde testikler fra en orne....

Interesserede kan gratis rekvirere
Ord og Sag 1996 fra Institut for Jysk
Sprog- og Kulturforskning.

skr

Billigere klassiker
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Af Slagmarks redaktion

Det er nogle bøgers skæbne at udkomme
for tidligt; andres at udkomme for sent.
Det første var uden tvivl tilfældet, da den
franske filosof Jean-François Lyotards La
condition postmoderne (1979) i 1982 udkom
i dansk oversættelse under titlen Viden
og det postmoderne samfund. Hverken
Lyotard eller det postmoderne var på det
tidspunkt kendte størrelser.

I dag er situationen en anden. Jean-
François Lyotard er en af Frankrigs mest
kendte filosoffer, det postmoderne er en
fast bestanddel af tidens intellektuelle
vokabular, og Viden og det postmoderne
samfund er blevet en filosofisk klassiker,
der har præget de sidste 25 års kultur-
og samfundsdebat. Ikke mindst takket
være sin definition af det postmoderne

som �de store fortællingers forfald�.
Og så er bogen i øvrigt blevet billigere

på de 15 år, der er gået siden den udkom
for første gang: dengang kostede den 108
kr., i dag koster den kun 95 kr.!

Til sidst skal det nævnes, at Slagmarks
Skyttegravsserie i februar udgiver en
bog, forfattet af Niels Brügger og Finn
Frandsen, med titlen Jean-François Lyotard
og den postmoderne betingelse � elementer
til en receptionshistorie. Bogen er en stu-
die af de diskussioner, som Viden og det
postmoderne samfund har været genstand
for i Frankrig, Danmark, Tyskland og de
angelsaksiske lande � samt i Lyotards
eget forfatterskab.

Jean-François Lyotard: Viden og det
postmoderne samfund. Oversat til dansk af
Finn Frandsen. Århus: Slagmarks
Skyttegravsserie � 131 sider. Udkom 31.
januar 1996

Udgivelser

Det tredje nummer af stridsskriftet Faklen
sidder til bords med den morddømte Hells
Angels talsmand Jørn �Jønke� Nielsen. Fak-
len handler denne gang om blandt andet
rockerlov, myndigheders magtmisbrug, gen-
teknologi, kvantefysik og lys og mørk mid-

Fragglen død � Staklen lever

delalder. Desuden er der ifølge pressemed-
delelsen �yderligere dokumentation af bibel-
forfalskningen�.

Faklen 3 udkom (efter HUMavisens dead-
line) den 28. februar.

Nidskriftet Fragglen har skiftet ham til nid-
skriftet Staklen, og sikrer dermed at Faklen
ikke er det eneste studenterblad, der brin-
ger kontante meninger til torvs.

Staklens redaktion vil dog ikke garantere,
at nidskriftet fortsat vil udkomme med en
satirisk follow-up til det nyeste nummer af
Faklen.

�Faklen er jo allerede begyndt at gentage
sig selv, siger redaktionsmedlem Helge Vad
på vegne af Staklens PR-kvinde Merete
Medieluder.

Næste udgivelse afhænger også af hvor
proppet Staklens læserbrevkasse bliver.

Som Staklen opfordrer: �Forstår dine med-
studerende dig ikke? Dumpede din tidligere
underviser dig til hebraisk eksamen? Lod
foredragsholderen i religionsvidenskabelig
forening dig ikke overtage katederet? Skriv
til Staklens nyoprettede brevkasse Nid &
Nag.�

En eventuel efterfølger til Fragglen-Stak-
len er måske på gaden umiddelbart efter
Faklen 3.
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Navne
Ph.d.-graden
Jan Aagaard Ifversen (Center for
Kulturforskning) for afhandlingen Om
magt, demokrati og diskurs - diskuteret i
lyset af den franske revolution.

Per Bundgård (Semiotik) for
afhandlingen Schématisme et
intentionalité. Du double conditionnement
de l�expérience.

Isabel Marcos (Semiotik) for afhand-
lingen LE SENS URBAIN. La
Morphogenése et la Sémiogenése de
Lisbonne. Une analyse catastrophiste
urbaine.

Kristoffer Brix Bertelsen (Etnografi) for
afhandlingen Our Communalised Future.
Sustainable Development, Social
Identification and Politics of Representation
in Ladakh.

Navne

Fødselarer
40 års fødselsdag. Søren Hundevad
Mathiassen (Italiensk). 17. marts.

50 års fødselsdag. Carl Christian
Møller (Musikvidenskab). 8. april.

50 års fødselsdag. Hans Hauge
(Engelsk). 8. maj.

50 års fødselsdag. Jens Kristian Chris-
tensen (Informations- og Medieviden-
skab). 16. april.

50 års fødselsdag. Jytte Bisgaard Møller
(NØ Trykkeri). 11. maj.

50 års fødselsdag. Ole Togeby
(Nordisk). 7. marts.

60 års fødselsdag. Ivan Bogner (Drama-
turgi). 26. april.

Nye navne
* Jørgen Østergård Andersen
* Forskningslektorat i performativ
antropologi, Etnografi. 1. januar 1997.

* Steen Wackerhausen
* Lektor i filosofi, Filosofi. 1. januar
1997.

* Peter Bakker
* Lektor i almen og anvendt lingvi-
stik, Lingvistik. 1. februar 1997.

* Henrik Jørgensen
* Lektor i dansk sprog, Nordisk. 1.
februar 1997.
Jeg er 43 år gammel og uddannet ved
Københavns Universitet. Før jeg kom til
Århus, har jeg arbejdet som dansk lektor
ved universitetet i Wien og som adjunkt
på Danmarks Lærerhøjskole. Desuden
har jeg været løst ansat forskellige steder,
længst ved Københavns Universitet.
Mine hovedinteresser er: Formal
sprogbeskrivelse, semantik og almen
skandinavistik. Det er sikkert områder
jeg er ret ene om at elske, men jeg håber
at jeg i mine timer kan formidle noget af
forklaringen på at jeg kan lide den slags
tørre og besværlige sager.

Fratrædelser
Lektor Elisabeth Flensted-Jensen
(Cekvina) 31. januar 1997.

Adjunkt Finn Breinholt Larsen
(Center for Nordatlantiske Studier)
15. januar 1997.

Bente Rossel (Lingvistik) 23. novem-
ber 1996.

Tom Nauerby (Etnografi) for
afhandlingen No Nation is an Island.
Language, Culture, and National Identity
in the Faroe Islands og Sprog på Færøerne.

Torben K. Nielsen (Historie) for
afhandlingen Bispetranslationer, politisk
tænkning og kanonisk ret hos pave
Innocens III i perioden 1198-1200.

Jens Kristian Seeberg (Etnografi) for
afhandlingen Kulturens sorte kasse. AIDS
og Afrika i Danmark.

Michael H. Mortensen (Middelalder-
arkæologi) for afhandlingen Dansk
artilleri indtil 1600.

Henrik Klindt-Jensen (Filosofi) for
afhandlingen Kierkegaards forhold til
Platon.
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Kalenderen
Kalender

Marts
n Onsdag 5. marts 1997 kl. 11-13.

Semiotic Modelling.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Onsdag 5. marts 1997 kl. 12.15-14.00.
Flemming Højlund, Moesgård: Den
persiske Golf, myter og resultater.
Tema-undervisning: �Dansk arkæologi
uden for Danmark - fortid og fremtid�.
Forelæsningerne er beregnet for
studerende. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 5. marts 1997 kl. 13.15.
Internationalt symposium om
kortfilm.  Tre instruktører præsenterer
hver en kortfilm; Pål Sletaune, Dorthe
Scheffmann og Daphna Levin. Sted:
Trøjborg, lokale 340. Arr.: Informations-
og Medievidenskab.

n Onsdag 5. marts 1997 kl. 13.15.
Museumsinspektør Ole Crumlin-
Pedersen, Nationalmuseets
Marinarkæologiske Forskningscenter:
Skibsfundene fra Hedeby.   Sted:
Auditorium 1, Moesgård. Arr.:
Middelalderarkæologi.

n Onsdag 5. marts 1997 kl. 14-16. Per
Aage Brandt: Almen Semiotik.   Sted:
Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 219. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Torsdag 6. marts 1997 kl. 10.15 - 13.00.
Europastudier og Begrebshistorisk
netværk: �Civilisation mellem
antropologi, historie og fornuft I�.  Se
side 8-10 i Cfk-Nyt 18. Sted: OBS!
Lokale annonceres fra gang til gang,
Arr.: Center for Kulturforskning.

n Torsdag 6. marts 1997 kl. 12-14. Lene
Fogsgaard og Per Aage Brandt:
Semiolingvistik.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
Konferencelokalet. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 6. marts 1997 kl. 15-17. Bent
Rosenbaum og Per Aage Brandt:
Psykosemiotik.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 6. marts 1997 kl. 20.00.
Antropolog Kirsten Andersen,
Københavns Universitet: Hvad har en
antropolog at gøre på teologi?
Antropologi og eksistensfilosofi Sted:
Hornung-stuen, Studenternes Hus.
Arr.: Studenterkredsen.

n Fredag 7. marts 1997 kl. 12-14.
Seniorgeolog Peter Rasmussen, DGU:
Fra skov til agerland. Om åbningen af
det danske landskab.  Seminar om
bebyggelsesarkæologi. Alle er velkomne.
Sted: Pejsestuen, Moesgård. Arr.:
Forhistorisk Arkæologi.

n Tirsdag 11. marts 1997 kl. 19.30. Kristof
Glamann: Fra biografi til tv-skærm -
omkring Bryggeren.  Entré 20 kr. Gratis
for medlemmer af Historia. Sted: Mødesal
2, Studenternes Hus. Arr.: Historia.

n Onsdag 12. marts 1997 kl. 12.15-14.00.
Henrik Thrane, Moesgård: Persien, ad
Kampsax� vej til Luristan.  Tema-
undervisning: �Dansk arkæologi uden for
Danmark - fortid og fremtid�.
Forelæsningerne er beregnet for
studerende. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 12. marts 1997 kl. 13.15.
Redaktør Ebbe Nyborg, Danmarks
Kirker: Billedhuggeren og hans blok.
Om teknikken i danske kultfigurer
før 1300.   Sted: Auditorium 1,
Moesgård. Arr.: Middelalderarkæologi.

n Onsdag 12. marts 1997 kl. 14.15. Exe
Christoffersen: �Performance mellem
udstilling og teater. Hotel Pro Formas
iscenesættelser�.  Æstetisk Seminar.
Sted: Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 221. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Torsdag 13. marts 1997 kl. 10.15 - 13.00.
Europastudier og Begrebshistorisk
netværk: �Civilisation mellem
antropologi, historie og fornuft II�.  Se
side 8-10 i Cfk-Nyt 18. Sted: OBS!
Lokale annonceres fra gang til gang,
Arr.: Center for Kulturforskning.

n Fredag 14. marts 1997 kl. 12-14.
Forskningsassistent Tore Artelius,
Göteborgs Universitet:
Bebyggelsesprojekter i Vestsverige.
Seminar om bebyggelsesarkæologi. Alle er

velkomne. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Fredag 14. marts 1997 kl. 13.15. Karsten
Tuft: �En diskussion af
følelsesmæssige holdningers
historicitet ud fra et kildemateriale
om danske bønder�.  Følelsernes
modernisering. Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Fredag 14. marts 1997 kl. 17.15. Thomas
Holme Hansen: Teoretiske og
metodiske problemer i relation til
studiet af tonalitetsbegreber i
europæisk musik før ca. 1700.  Ph.d.-
forsvar. Afhandlingen ligger til gennemsyn
på sekretariatet på Musik, hvor man også
kan afhente et resumé af afhandlingen.
Sted: Musik, bygning 220, auditorium
A. Arr.: Musik.

n Mandag 17. marts 1997 kl. 13.00.
Fakultetsrådsmøde.   Sted: Mødesal 1,
Studenternes Hus. Arr.: Det
Humanistiske Fakultet.

n Onsdag 19. marts 1997 kl. 11-13.
Semiotic Modelling.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Onsdag 19. marts 1997 kl. 13.15.
Museumsinspektør Poul Grinder-
Hansen, Nationalmuseet: Margrethe I
- en udstilling og tankerne bag den.
Sted: Auditorium 1, Moesgård. Arr.:
Middelalderarkæologi.

n Onsdag 19. marts 1997 kl. 14-16. Per
Aage Brandt: Almen Semiotik.   Sted:
Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 219. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Onsdag 19. marts 1997 kl. 14.00. Tore
Eriksen: Historiefilosofiske
implikationer af Walter benjamins
læsning af det II. Kejserdømmes Paris.
Ph.d.-forsvar for afhandlingen �Walter
Benjamin - sprogontologi og
historifilosofiske overvejelser�. Sted:
Bygning 325, lokale 436. Arr.:
Idéhistorie.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes  næste side
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n Onsdag 19. marts 1997 kl. 14.15. Ansa
Lønstrup: �Fra tale og sprog til tone og
klang. Stemmen og det lydlige i Hotel
Pro Formas forestillinger�.  Æstetisk
Seminar. Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 20. marts 1997 kl. 19.00.
Karsten Isachsen: �Lad følelser få
sprog�.  Den norske præst, forfatter og
foredragsholder Karsten Isachsen besøger
Studentermenigheden, hvor han først
prædiker ved gudstjenesten og derefter
holder foredrag udfra sin nyeste bog på
dansk. Sted: Møllevangskirken. Arr.:
Studentermenigheden.

n Torsdag 20. marts 1997 kl. 20.00.
Sognepræst, cand.theol. Elof
Westergaard: Tyngde og Lethed. Om
kunst og kristendom.  Gennem en række
af den nu afdøde sten- og billedhugger
Torvald Westergaards (1901-88)
skulpturer, gravsten og uudgivne erin-
dringer, præsenteres og diskuteres en
grundtvigsk inspireret sten- og
billedhuggertradition her i landet. En
tradition, hvor kunst og håndværk, ånd og
hånd, er søgt forenet. Sted: Mødesal 2,
Studenternes Hus. Arr.:
Studenterkredsen.

n Fredag 21. marts 1997 kl. 12-14.
Kandidatstipendiat Dorthe Kaldal
Mikkelsen, Aarhus Universitet:
Enkeltgård og alndsby. regionale og
kronologiske studier gennem
jernalder og vikingetid.  Seminar om
bebyggelsesarkæologi. Alle er velkomne.
Sted: Pejsestuen, Moesgård. Arr.:
Forhistorisk Arkæologi.

n Fredag 21. marts 1997 kl. 13.15. Jørgen
Østergård Andersen: �Følelsernes
historie i et antropologisk perspektiv -
eksemplificeret ved etnografiske
studier i Sri Lanka�.  Følelsernes
modernisering. Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Fredag 21. marts 1997 kl. 9.15-15.30.
Faglig Dag på Historie.   Sted: ��
Arr.: Historie.

n Lørdag 29. marts 1997 kl. 23.00.
Midnatsgudstjeneste.   En musisk-
dramatisk fortolkning af tomrummet
mellem Langfredag og Påskemorgen - et
tomrum fyldt med forskellige følelser:
Glæde, sorg, angst og undren. I forbindelse
med midnatsgudstjenesten arrangeres
�Påske-dramahøjskole� fra onsdag d. 26. til
lørdag d. 29 til forberedelse af
gudstjenesten. Sted: Møllevangskirken.
Arr.: Studentermenigheden.

April
n Onsdag 2. april 1997 kl. 11-13.

Semiotic Modelling.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Onsdag 2. april 1997 kl. 13.15.
Museumsinspektør Keld Grinder-
Hansen, Dansk Skolemuseum:
Udenlandske mønters betydning for
den danske pengeøkonomi i
middelalderen.   Sted: Auditorium 1,
Moesgård. Arr.: Middelalderarkæologi.

n Onsdag 2. april 1997 kl. 14-16. Per Aage
Brandt: Almen Semiotik.   Sted:
Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 219. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Torsdag 3. april 1997 kl. 12-14. Lene
Fogsgaard og Per Aage Brandt:
Semiolingvistik.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
Konferencelokalet. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 3. april 1997 kl. 15-17. Bent
Rosenbaum og Per Aage Brandt:
Psykosemiotik.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 3. april 1997 kl. 20.00. Docent,
dr. theol. Jan Lindhardt, Aarhus
Universitet: Arbejdsbegrebet i den
vesterlandske kultur.   Sted: Hornung-
stuen, Studenternes Hus. Arr.:
Studenterkredsen.

n Fredag 4. april 1997 kl. 12-14.
Forskarassitent Mats Ridderspore,
Arkeologiskea Institutionen, Lunds
Universitet: Uppåkra projektet, Lund.

Seminar om bebyggelsesarkæologi. Alle er
velkomne. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Fredag 4. april 1997 kl. 13.15. Ole
Thomsen: �Følelser i antikken�.
Følelsernes modernisering. Sted: Center
for Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Fredag 4. april 1997 kl. 20.00.  Café-
aften.  Musikken leveres unplugged af Ken
Nørgaard Pedersen og Torsten Stistrup
Sted: Det økumeniske Center,
Kløvermarksvej 4. Arr.:
Studentermenigheden.

n Tirsdag 8. april 1997 kl. 10-16.
Lynghede og hedebrug i fortid og
nutid.  Temaundervisning med fem
foredrag. Se omtale andetsteds i
HUMavisen. Sted: Foredragssalen,
Moesgård. Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 9. april 1997 kl. 12.15-14.00.
Inge Schjellerup, Nationalmuseet:
Sydamerika, Mexiko, Honduras, Peru
Tema-undervisning: �Dansk arkæologi
uden for Danmark - fortid og fremtid�.
Forelæsningerne er beregnet for
studerende. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 9. april 1997 kl. 13.15.
Forskningslektor Charlotte Fabech og
forskningslektor Jytte Ringtved,
Moesgård: Stormandsmiljøer i yngre
jernalder og ældre middelalder - brud
eller kontinuitet?   Sted: Auditorium 1,
Moesgård. Arr.: Middelalderarkæologi.

n Onsdag 9. april 1997 kl. 14.15. Birger
Langkjær: �Film, lyd, musik og
betydning - eksemplificeret ved film
af Jacques Demy�.  Æstetisk Seminar.
Sted: Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 221. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Torsdag 10. april 1997 kl. 10.15 - 13.00.
Europastudier og Begrebshistorisk
netværk �Civilisation og/eller kultur i
det 19. århundrede�.  Se side 8-10 i Cfk-
Nyt 18. Sted: OBS! Lokale annonceres
fra gang til gang, Arr.: Center for
Kulturforskning.
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n Torsdag 10. april 1997 kl. 19.00.
Højskolelærer, cand. teol Doris Ottosen
(Løgumkloster): En aften om Göran
Tunström   Sted: Møllevangskirken.
Arr.: Studentermenigheden.

n Fredag 11. april 1997 kl. 12-14. Ph.d.
David Liversage, Holte: Bosættelse og
landskab ved Lodbjerg Klit: fra
klokkebægertiden til yngre
bronzealder.  Seminar om
bebyggelsesarkæologi. Alle er velkomne.
Sted: Pejsestuen, Moesgård. Arr.:
Forhistorisk Arkæologi.

n Fredag til lørdag 11. april 1997 kl. 13.00.
Centrum og Periferi. Den syvende
årskonference for kvinde- og
kønsforskning.  Fredag 11. april kl.
13.00-18.30 og lørdag 12. april kl. 9.00-
17.15. Sted: Matematisk Institut. Arr.:
Foreningen for Kvinde- og
Kønsforskning i Danmark og Cekvina.

n Fredag 11. april 1997 kl. 13.15. Bo
Marschner og C.C. Møller: �Følelser og
følsomhed i musikhistorisk
belysning�.  Følelsernes modernisering.
Sted: Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 221. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Mandag 14. april 1997 kl. . Lektor
Maria Grever, Universitetet i
Nijmegen: The Virile Search for
Hidden Manuscripts. Gender and the
Construction of Scientific History.  Tid
og sted på Cekvinas sekretariat, telf. 8942
4445. Sted:  Arr.: Cekvina.

n Tirsdag 15. april 1997 kl. 19.00.  Åbent
Hus I Studentermenighedens hus.
Udveksling af ideer til program for
efteråret 97. Sted: Rødkløvervej 3. Arr.:
Studentermenigheden.

n Onsdag 16. april 1997 kl. 11-13.
Semiotic Modelling.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Onsdag 16. april 1997 kl. 12.15-14.00.
Per Sørensen, Espergærde: Siam, i
admiralens kølvand.  Tema-
undervisning: �Dansk arkæologi uden for
Danmark - fortid og fremtid�.
Forelæsningerne er beregnet for
studerende. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 16. april 1997 kl. 13.15.
Museumsinspektør David Robinson,
Nationalmuseet: Arkæobotanik og
dansk middelalder-arkæologi.   Sted:
Auditorium 1, Moesgård. Arr.:
Middelalderarkæologi.

n Onsdag 16. april 1997 kl. 14-16. Per
Aage Brandt: Almen Semiotik.   Sted:
Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 219. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Onsdag 16. april 1997 kl. 14.15. Jørgen
Dehs: �Kunsten og den filosofiske
baggrundsstøj. Teser om æstetikken
som filosofisk ærinde�.  Æstetisk
Seminar. Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 17. april 1997 kl. 19.30. Jørgen
Bæk Simonsen: Islamismen og
moderne arabisk politik.  Entré 20 kr.
Gratis for medlemmer af Historia. Sted:
Mødesal 2, Studenternes Hus. Arr.:
Historia.

n Fredag 18. april 1997 kl. 13.15. Torunn
Kjølner: �Følelser og deres teatrale
form. Følelsernes historie belyst med
eksempler fra skuespilkunstens
udvikling�.  Følelsernes modernisering.
Sted: Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 26, lokale 221. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Mandag 21. april 1997 kl. 13.00.
Fakultetsrådsmøde.  På dagsordenen
bl.a.: Besættelse af ph.d.-stipendier
(besættes per 1. juni 1997). Sted:
Mødesal 1, Studenternes Hus. Arr.: Det
Humanistiske Fakultet.

n Mandag 21. april 1997 kl. 19.00.
Forårskoncert med
Studentermenighedens kor.  Efter
koncerten er der åbent hus i sognegården,
hvor vi synger videre sammen. Sted:
Møllevangskirken. Arr.:
Studentermenigheden.

n Onsdag 23. april 1997 kl. 12.15-14.00.
Søren Dietz, Athen: Det ægæiske
område fra Lindos til instituttet i
Athen, og Nordafrika mellem
Karthago og Segermes.  Tema-
undervisning: �Dansk arkæologi uden for
Danmark - fortid og fremtid�.
Forelæsningerne er beregnet for
studerende. Sted: Pejsestuen, Moesgård.
Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 23. april 1997 kl. 13.15.
Museumsinspektør Ulla Kjær, Nationa-
lmuseet: Nationalmuseet og middel-
alderen.   Sted: Auditorium 1, Moes-
gård. Arr.: Middelalderarkæologi.

n Onsdag 23. april 1997 kl. 19.00.  Film-
aften: �Dead man Walking�.  Om en
fange på dødsgangen i et fængsel i USA,
hans �besøgsven� og hans offers familie.
Sted: Møllevangskirkens krypt. Arr.:
Studentermenigheden.

n Torsdag 24. april 1997 kl. 10.15 - 13.00.
Europastudier og Begrebshistorisk
netværk: �Civilisation som europæisk
fremskridtshistorie - de europæiske
fremskridtstænkere�.  Se side 8-10 i
Cfk-Nyt 18. Sted: OBS! Lokale annon-
ceres fra gang til gang, Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Tirsdag 29. april 1997 kl. 19.30. Bettina
Heltberg: Hvor der handles - bogen
om formandsopgøret.  Entré 20 kr.
Gratis for medlemmer af Historia. Sted:
Mødesal 2, Studenternes Hus. Arr.:
Historia.

n Onsdag 30. april 1997 kl. 11-13.
Semiotic Modelling.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for Kultur-
forskning.

n Onsdag 30. april 1997 kl. 12.15-14.00.
Ingrid Strøm, Odense: Italien, etrusk-
ere og romere.  Tema-undervisning:
�Dansk arkæologi uden for Danmark -
fortid og fremtid�. Forelæsningerne er
beregnet for studerende. Sted: Pejsestuen,
Moesgård. Arr.: Forhistorisk Arkæologi.

n Onsdag 30. april 1997 kl. 13.15. Muse-
umsinspektør Erland Porsmose,
Kerteminde Museum: Bygder og
kultur-miljø.   Sted: Auditorium 1,
Moesgård. Arr.: Middelalderarkæologi.

n Onsdag 30. april 1997 kl. 14-16. Per
Aage Brandt: Almen Semiotik.   Sted:
Center for Kulturforskning, Finlands-
gade 26, lokale 219. Arr.: Center for
Kulturforskning.
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Maj
n Torsdag 1. maj 1997 kl. 12-14. Lene

Fogsgaard og Per Aage Brandt: Semio-
lingvistik.   Sted: Center for Kultur-
forskning, Finlandsgade 26, Konfe-
rencelokalet. Arr.: Center for Kultur-
forskning.

n Torsdag 1. maj 1997 kl. 14.15. W.J.T.
Mitchell: �The Future of Interarts
Studies�.  Æstetisk Seminar. Sted:
Center for Kulturforskning, Finlands-
gade 26, lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Torsdag 1. maj 1997 kl. 15-17. Bent
Rosenbaum og Per Aage Brandt:
Psykosemiotik.   Sted: Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 26,
lokale 219. Arr.: Center for Kultur-
forskning.

n Fredag 2. maj 1997 kl. 13.15. Birgitte
Hornbek Rasmussen: �Kedsomhed�.
Følelsernes modernisering. Sted: Center
for Kulturforskning: Finlandsgade 26:
lokale 221. Arr.: Center for Kultur-
forskning.

n Mandag 5. maj 1997 kl. 19.00.  Guds-
tjeneste med moderne lydside +
tegneren Peter Madsen.  Med Stu-
dentermenighedens kor samt band. Efter
gudstjenesten fortæller Peter Madsen -
manden bag �Menneskesønnen� - evange-
liet som tegne- serie - om det at sætte
billede på Jesus, processen at skabe en
tegneserie over evangelierne samt hvad
tegneserie-mediet kan bruges til i for-
bindelse med at formidle et budskab. Sted:
Møllevangskirken. Arr.: Studenter-
menigheden.

n Fredag 9. maj 1997 kl. 13.15. Jens
Hougaard: �Forelskelse�.  Følelsernes
modernisering. Sted: Center for Kultur-
forskning: Finlandsgade 26: lokale 221.
Arr.: Center for Kulturforskning.

n Tirsdag 13. maj 1997 kl. 20.00. Teatertur
til: Svalegangen: �Englemageren�  -
efter Erik Kjær Larsens meget roste roman
af samme navn. Der er ikke forudreserveret
billetter, hvorfor tilmeldingsfristen er
mandag d. 28. april hos studenter-
menighedssekretæren, tlf. 86 16 61 27.
Sted: Svalegangen, Rosenkrantzgade.
Arr.: Studentermenigheden.

n Onsdag 14. maj 1997 kl. 11-13.  Semio-
tic Modelling.   Sted: Center for
Kulturforskning: Finlandsgade 26:
lokale 219. Arr.: Center for Kultur-
forskning.
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n Onsdag 14. maj 1997 kl. 14-16. Per Aage
Brandt: Almen Semiotik.   Sted:
Center for Kulturforskning:
Finlandsgade 26: lokale 219. Arr.:
Center for Kulturforskning.

n Onsdag 14. maj 1997 kl. 14.15. Marie
Lund: �For at gøre en lang historie
kort. Novellens begivenhed og
genre�.  Æstetisk Seminar. Sted: Center
for Kulturforskning: Finlandsgade 26:
lokale 221. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Onsdag 21. maj 1997 kl. 14.15. Anders
Troelsen: �Byen på højkant. Per-
spektiver på skyskraberen�.  Æstetisk
seminar. Sted: Center for Kultu-
rforskning: Finlandsgade 26: lokale
221. Arr.: Center for Kulturforskning.

n Torsdag 22. maj 1997 kl. 10.15 - 13.00.
Europastudier og Begrebshistorisk
netværk: �Civilisation i det 20.
århundrede I�.  Se side 8-10 i Cfk-Nyt
18. Sted: OBS! Lokale annonceres fra
gang til gang. Arr.: Center for Kultur-
forskning.

n Torsdag 22. maj 1997 kl. 18.30.
Semester-afslutning i Studenter-
menigheden.  Grill-aften i Studen-
termenighedens hus og have. Mad serveres
ved tilmelding (til præst - 86 12 41 03)  -
drikkevarer medbringes. Sted: Rødklø-
vervej 3. Arr.: Studentermenigheden.

n Fredag 23. maj - HUMavisen Maj-Juni
udkommer.

n Mandag 26. maj 1997 kl. 13.00.
Fakultetsrådsmøde.   Sted: Mødesal 1,
Studenternes Hus. Arr.: Det Huma-
nistiske Fakultet.

Juni
n Torsdag 5. juni 1997 kl. 10.15 - 13.00.

Europastudier og Begrebshistorisk
netværk: �Civilisation i det 20.
århundrede II�.  Se side 8-10 i Cfk-Nyt
18. Sted: OBS! Lokale annonceres fra
gang til gang. Arr.: Center for
Kulturforskning.

n Mandag 16. juni 1997 kl. 13.00.
Fakultetsrådsmøde.   Sted: Mødesal 1,
Studenternes Hus. Arr.: Det
Humanistiske Fakultet.

Kalender

Frisk med
det sidste
Husk at tjekke den elektroniske,
opdaterede kalender på WWW:
c http://www.hum.aau.dk/Institut/humavis/

kalender/index.htm
og seneste nyt på

c http://www.hum.aau.dk/dk/nyheder/

Kom med i
kalenderen
HUMavisen optager alle arrangemen-
ter med tilknytning til fakultetet i ka-
lenderen. Husk at angive tid og sted,
arrangør og eventuel entré, hvis arran-
gementet ikke er gratis.

Send oplysninger om dine arrange-
menter til HUMavisen � allerhelst som
vedhæftet bilag til e-mail
(humavis@hum.aau.dk) � vi kan klare
alle tekstbehandlingsformater.

Arrangementerne vil derefter hurtigst
muligt komme i den elektroniske ka-
lender på WWW og i førstkommende
nummer af HUMavisen.

Angiv også eventuel WWW-adresse,
hvor man kan få yderligere oplysnin-
ger om arrangementer, så vil vi oprette
et link i den elektroniske kalender.
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Helt Fast
Humaniora er bare størst
Det går bare Helt Fremragende på Det
Humanistiske Fakultet. HUMøret var i
top, da fakultetet fejrede sig selv med
Hvidvin & Fadøl ved årsfesten i januar.
Med over 6000 studerende er Humaniora
blevet universitetets største fakultet � og
væksten fortsætter.

Mens den internationale olympiske
komites præsident i 1996 for første gang ikke
kunne kalde de just overståede coca-
colympiske lege for de mest fremragende
nogensinde, så kunne dekan André Wang
Hansen � uden sammenligning i øvrigt! �
for tredje gang ud af tre notere at fakultetet
aldrig har været større.

Budgettet har samtidig rundet 200 millio-
ner kroner. Det er en fordobling i løbet af
indeværende �dekanade�, altså på blot tre år.

Hurtigt Fremad
�Det har vi god grund til at vore stolte af,
sagde dekanen, der mente, at fakultetet nu
efter et langt sejt træk har fået vendt sku-
den fra nedskæring og nulvækst til ekspan-
sion.

Få timer før årsfesten havde Fakultetsrådet
endeligt vedtaget dimensioneringsplanen
for antallet af faste lærere ved fakultetets fag
frem til 1999.

Ved årtusindeskiftet vil fakultetet igen
sætte ny rekord med hele 313 faste ansatte
mod de nuværende 262.

Hjernen Først
Dekanen understregede dog, at det ikke kun
handler om at være størst. Når fakultetet er
inde i en periode, hvor det ikke gør ondt i
økonomien, er der plads til at tænke over
de store spørgsmål.

�Hvad vil vi med Humaniora? Masse-
universitet eller Universitas? spurgte deka-
nen og gik derefter selv i gang med at over-
række diplomer og gratulere nyslåede
doctores og prismodtagere.

slam

Post Festum
Efter årsfesten har det vist sig, at fakultetet
risikerer først en dopingskandale og måske
senere en dopingdom. Studiesportens DDR-
ministerium (Dem Der Regerer) vil øge
blodmængden i de humanistiske trænings-
lokaler uden at tilføre mere ilt.  Se forsiden.
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Skilt helt ude i skoven

Hvad betyder dette skilt ved fakultetets arkæologiske og etnografiske afdelinger på Moesgård?
�Advarsel! Børn forsinker studiet!�? Eller illustrerer den lille studerende pige sammen med den
voksne fastansatte mand blot den faktiske kønsfordeling på de humanistiske studier? Eller er
det for at få bilisterne til at køre langsommere og dermed et decideret taxametertilskuds-
sikringsskilt?

Universitetet bliver mere og mere
skoleagtigt, lyder kritikken � og det har de
kommunale  vejmyndigheder åbenbart også
hørt. I hvert fald blive bilisterne advaret mod
skolebørn på vejen langt ude i skoven og klods
op ad Moesgård, hvor Forhistorisk Arkæo-
logi, Middelalderarkæologi og Etnografi
holder til.

I disse tider, hvor kassetænkning er ud-
bredt blandt de offentlige myndigheder, må
vi fra redaktionens hilse det velkomment at
kommunen på denne måde ønsker at bi-
drage til færre trafikuheld, hvor studerende
kan blive involveret. Den slags belaster både
de amtslige sygehuse og det statslige uni-
versitet går jo glip af taxametertilskuddet for
beståede eksamener, når hjernen er i gips.

Hos Århus Kommunes afdeling for vej- og
kloakvedligeholdelse mener man dog ikke,
at det er på grund af de unge studerende, at
skiltet er blevet sat op.

�Vi har over 20.000 skilte i kommunen, og

selv om vi er ved at registrere dem på
edb, så kan vi ikke slå op, hvorfor de er
sat op, fortæller ingeniør Jørgen
Stounbjerg fra kommunen.

�Men jeg mener at skiltene derude er
af ældre dato, og jeg vil tro, de er sat op
fordi, der er en legeplads ved Moesgård
Museum og nogle udstillingsbygninger
på den anden side af vejen.

Ingeniøren har lovet at undersøge og
forfølge sagen på nærmeste hold � vi
bringer et fyldigt sammendrag af resul-
taterne i næste nummer af HUMavisen.

Næste nummer af HUMavisen
udkommer fredag 23. maj 1997
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