
OTTE SIDERS KALENDER:
100 ting at gå til
Der er over 100 åbne arrangementer for
resten af året i HUMavisens kalender
med foredrag og begivenheder på
tværs af de traditionelle faggrænser.
Kalenderen fylder otte sider � lige til
at rive ud til inspiration for resten af
semesteret.

Riv midtersiderne ud
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Det handler om jord. De graver ud på
Barnow-grunden og dynger op på
Langelandsgades Kaserne. Hvis jorden
da ikke stadig ligger i et tyndt lag på
Kasernens nye gulve.
Selv om undervisningen på de æsteti-
ske fag på Kasernen er startet for en
måned siden, så syner det stadig mere
af byggeplads end akademisk lærean-
stalt på Langelandsgade.

Kasernen er en blandet fornøjelse: Der
er stor glæde over de tiltrængte nye lo-

Er der en skabs-dekan til stede?
Måske tre kandidater til dekanposten

Flyttebilerne har kørt i pendulfart i løbet af sommeren, da de æstetiske fag rykkede ind på
Langelandsgades Kaserne. Her er det dog Lingvistik, der flytter fra Hovedbygningen til
Trøjborg for at løse lidt af pladsmanglen i de gule bygninger.

Studerende opfordrer spøgefuldt læ-
rere til at �komme ud af skabet� og
melde sig som kandidater til dekan-
valget i november.  Allerede nu er der
mindst én lærer, der seriøst tænker på
at melde sig som kandidat udover de
to, der tidligere har sagt, de gerne vil
stille op: den nuværende dekan André
Wang Hansen og lektor Calle Møller
(Musik).

Det er lektor Bodil Due (Oldtid & Mid-
delalder), som overvejede et eventuelt
kandidatur, da HUMavisen gik i trykken.

�Men jeg har naturligvis besluttet mig
inden stormødet i Repræsentantskabet i
næste uge, lover hun.

Hvis der bliver kampvalg, så er det de
studerende der får mindst indflydelse på
valget, viser avisens gennemgang af de
snirklede valgregler.

Siderne 4-5

kaler � og kritik af at der trods investe-
ringer på over 70 millioner kr. stadig
mangler en kantine og at biblioteket er
for lille.

Nu vil de studerende gerne sikre sig, at
historien ikke gentager sig i det nye byg-
geri på Barnow-grunden.

Læs om kasernen på siderne 14-18,
om Barnow-byggeriet på side 22-23,

om bibliotekerne på side 18-19.

ADVARSEL:
Gul feber for egen
regning
Det gule sygesikringsbevis dækker ikke un-
der udlandsophold, hvis man har fået blot
en enkelt krone i støtte til turen.

Før afrejsen, læs side 30

På pladserne�.
Aldrig før er der blevet presset så mange nye
studerende ind på fakultetet. Dekanen by-
der lettere undskyldende de mange nye vel-
kommen på side 3, mens de hårde facts og
nøgne tal for det store optag kan læses på

siderne 24-25

Vil ikke misbruge magt
Selv om ministeren har understreget at det
suverænt er studienævnene, der skal be-
stemme hvem der skal undervise i hvad, så
vil studenterpolitiker Anne Goul Nielsen
ikke bruge de studerendes magt i studie-
nævnene til at bane vejen for de studeren-
des krav på andre områder.

Interview side 9

Aldrig mere �Ph.D.�
�Ph.D.� er blevet ulovligt på linje med
�thekøkken� og andre ord, som man brugte
�igår�.

Lovligt og ulovligt på siderne 43-44

Flyttefest
     og
byggeboom
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3Velkommen

Dekanens velkomst

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

Af André Wang Hansen

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

Dek an

Selvom en velkomst til nye studerende bør
have karakter af en slags peptalk, er det i år
med lidt blandede følelser at jeg svinger fa-
nen.

Forstå mig ret: det er meget glædeligt at så
mange nye studerende - flere end nogen-
sinde tidligere - på trods af høje adgangs-
krav har passeret nåleøjet og opnået plads
på ønskestudiet ved Det Humanistiske Fa-
kultet.

Men det skal ikke være nogen hemmelig-
hed, at det forøgede optag af nye stude-
rende i år er i overkanten af, hvad vi på Det
Humanistiske Fakultet aktuelt har kapacitet
til at klare.

Rivende udvikling
Det Humanistiske Fakultet er i en rivende
udvikling, hvor der i de seneste år er blevet
ekspanderet voldsomt på alle områder. I
1990 optog vi ca. 500 nye studerende, i 1993
var tallet ca. 750 og fra 1994 forhøjede vi tal-
let til ca. 1000 samtidig med at vi iværksatte
en omfattende langtidsplan, som i løbet af
ganske få år vil bringe de fysiske rammer og
lærerbemandingen på fuld omgangshøjde
med studentertallet.

Politisk pres
Når vi i år optager omkring 1200 nye stude-
rende, skyldes det et imperativt krav fra po-
litisk side, mens vi selv ville have foretruk-
ket at vente et år eller snarere to med at tage
endnu flere ind.

Nu tager det lidt længere tid inden vi fuldt
ud kan leve op til den standard, som vi sy-
nes vores studerende har krav på, både med
hensyn til plads og andre faciliteter.

Men jeg vil skynde mig med at tilføje, at
de aktuelle problemer alligevel er til at
overse. Men over tid. Vi har allerede på Det
Humanistiske Fakultet fået mere plads og
langt bedre faciliteter end for blot et år si-
den, med de æstetiske fags indflytning i den
gennemrenoverede Langelandsgades Ka-
serne.

Men det er ikke nok. Her og nu.

Mere plads
Vi er netop startet på et stort byggeri på den
såkaldte Barnow-grund (ved Ringgade-
krydset) til de moderne fremmedsprogfag.
Derfor tegner fremtiden på byggefronten
meget lysere for fakultetet på blot lidt læn-

gere sigt. Dette byggeri står færdigt i 1999.
På cirka samme tidspunkt vil den store ro-
kade mellem fagene i Hovedbygningen
finde sted, og vi håber, at det påtænkte
museumsbyggeri på Moesgaard kan reali-
seres og dermed give mere og bedre plads
til undervisning og læsepladser.

Store krav
Meget andet end undervisningslokaler og
institutfaciliteter er vigtige ved studiestart
på et universitetsstudium, der på mange
måder indebærer et helt nyt liv, en ny eller i
hvert fald anderledes identitet, selvstændig-
hed og autonomi. Det er hårdt at starte på
universitetet, men det vil i de fleste tilfælde
også opleves som godt. Universitetsstudiet
stiller store krav, som givetvis for mange vil
kræve en voldsom omstilling fra en mere
uforpligtende skole- og gymnasietilværelse.

Eventyr
Nogle af jer vil måske falde fra, andre vil i
løbet af kort tid finde ud af, at ønskestudiet
måske ikke var det rigtigste og derfor søge
andre veje, mange vil � om end ikke få alle
forventninger indfriet så � opleve at mødet
med universitetet og videnskabens verden
indebærer attraktive udfordringer at over-
vinde på vejen til at skabe sin helt egen frem-
tid.

Men forinden skal der, som bekendt, gås
grueligt meget ondt igennem. Der er p.t.

trangt i hønsegården, men muligheder er
der masser af, rollerne vælger I selv � i det,
der gerne skulle blive jeres livs eventyr, i
modgang og medgang.

Det handler først og fremmest om at finde
(sin) plads! Velkommen!

De mange nye studerende er kommet - nu venter fakultetet bare på at der også kommer flere nye
bygningerne kommer op at stå, undskylder dekanen i sin velkomst. På Barnow-grunden er det
foreløbig kun modellen (billedet), der er færdig.

Dekan  André Wang
Hansen i arbejdstøjet
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Første �valgmøde� på tirsdag

Kære fremtidsdekan: Stil op!
siddende dekan. Vi mener blot, at det er
vigtigt at et eventuelt genvalg bliver et
reelt valg og ikke resultatet af et fravalg
på grund af manglende valgmuligheder.

En kvinde
Med afsæt i de seneste debatter om lige-
stilling og dennes mange goder vil vi sam-
tidig på det kraftigste anmode kvinder til
at stille op!

En kvindelig dekan vil sandsynligvis
kunne bringe en masse nuancer ind i
universitetspolitikken i Århus, som hid-
til er forblevet usete. Det kunne dreje sig
om ikke bare faglige, men også mere
praktiske og sociale forhold, der ikke har
været vægtet tilstrækkeligt hidtil.

Oveni kunne det danne en præcedens
for at have begge køn repræsenteret på
øverste administrative niveau, som ville
gøre det lettere både under valgforbe-
redelserne og i de mulige kandidaters
overvejelser. Gennem dagligdagens erfa-
ringer på Aarhus Universitet ved vi jo, at
det ikke er hverken evner eller arbejds-
indsats, der mangler hos de relativt få
kvindelige repræsentanter i administra-
tionens ledelse.

Skulle en kvindelig kandidat til dekan-
stillingen melde sig, vil vi således glæde
os dobbelt!

Næste uges seminar på
Fuglsø afslører måske hvor
mange der stiller op til
dekanvalget
Det bliver Det Humanistiske Fakultets al-
lerførste dekan-valgmøde nogensinde når
Repræsentantskabet på tirsdag den 30. sep-
tember går til seminarets allersidste punkt:
Valg 1997.
Det er dekan André Wang Hansen, der som
formand for Repræsentantskabet, har sat
punktet på, og han mener ikke at den halve
time, der er afsat, vil udvikle sig til et egent-
lig �valgmøde�.

�Hvis vi skal have kampvalg på Huma-
niora, er det nu vi skal høre om opbaknin-
gen til kandidaturer, mener André Wang
Hansen.

�Det rette forum for det er Repræsentant-
skabet hvor alle grene af fakultetet jo er re-
præsenteret, tilføjer han.

Prodekanen med
Fakultetsrådet har besluttet at dekan og pro-
dekan opstiller samlet � i det såkaldte deka-
nat � ved valget til november. Foreløbig har
to personer sagt, de gerne vil stille op: den
nuværende dekan André Wang Hansen og
lektor Calle Møller fra Musik.

Begge kandidater vil være til stede på
Fuglsø-mødet.

Ved HUMavisens deadline havde Calle
Møller endnu ikke meldt ud, hvem han i gi-
vet fald vil have som medspiller i dekana-
tet, mens André Wang Hansen vil orientere
om sine planer på Fuglsø-mødet.

Kvinde overvejer
Lektor Bodil Due (Oldtid & Middelalder) vil
også være med på Fuglsø-seminaret.

�Jeg har fået flere opfordringer til at stille
op, og dem overvejer jeg nu seriøst om jeg
vil følge, siger Bodil Due.

�Det er jo en spændende opgave og en
både vigtig og udfordrende post.

�Men jeg vil gerne understrege at jeg i gi-
vet fald ikke stiller op, fordi jeg er utilfreds
med André Wang Hansens indsats. Jeg har
tværtimod stor respekt for den nuværende
dekans arbejde, tilføjer hun.

�På den anden side har vi jo nu fået de
lange 4-årige valgperioder, og så er det må-
ske meget sundt for fakultetet at skifte de-
kan uanset hvad, siger Bodil Due, der vil
have gjort sin stilling klar inden mødet i
næste uge.

slam

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

Af Henrik Zilstorff (Etnografi), Steffen
Skovfoged (Historie), Peter J. Pedersen
(Engelsk), Jesper Brunholm (Musik) og
Ane Goul Nielsen (Engelsk)
Alle studerende på Det Humanistiske

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

Fakultet

På baggrund af det kommende dekan-
valgs stigende aktualitet (men helt uaf-
hængigt af dekan-debatten i sidste num-
mer af HUMavisen!) er vi en gruppe stu-
derende, som gerne vil opfordre evt.
�skabsdekaner� til at stille op til dekan-
valget, gerne med en fyldig tilkendegi-
velse af, hvad de står for.

Det vi dermed håber på er:
1)  En debat op til valget af den fremti-

dige dekan
2)  At vi som resultat får en dekan, der

er valgt på sine intentioner & kvalifika-
tioner m.m.

3) At den nuværende negative situation
ændres fra at en dekan udelukkende væl-
ges for at undgå at en anden fortsætter,
til det positive at den kommende dekan
har sikkerhed for at være valgt i tillid og
tiltro til vedkommendes evner, arbejde og
politik.

Vi vil gerne understrege at vi ikke her-
med ønsker at vælte eller fravælge den

Åbne kort i spillet om dekanposten. Dekanen har sat dekanvalget på dagsordenen
på Repræsentantskabets møde på Fuglsø i slutningen af septemebr måned.
Foreløbig er der to herrer og en kvinde, der vil afgive deres første melding på
Fuglsø-mødet.

Dekanvalg  97
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Dekanvalget - regler
50 studenterstemmer
tæller som én lærers
Torsdag den 27. november 1997 skal fakul-
tetet vælge en dekan. For første gang i
fakultetets historie ser det ud til, at der er
to kandidater til dekanposten. Og når man
læser de særdeles komplicerede valgregler,
forstår man fuldt ud traditionen for freds-
valg.
Selv om netop Humaniora har gjort meget
for sit indre demokrati, så stemmes der sna-
rere efter høveder og ikke efter hoveder ved
dekanvalget.

Det betyder, at én stemme ikke altid er lig
med én stemme - det afhænger af hvem der
afgiver stemmen. Læreres (VIP'er) og
sekretærers (TAP'er) tæller mest, mens der
skal ca. 50 studenterstemmer til at tælle lige
så meget som 1 VIP- eller TAP-stemme. Selv
om alle 6000 studerende går til stemme-

urnen vil deres samlede stemmevægt kun
svare til 25% af den samlede stemmevægt.

HUMavisen har regnet på tallene.

Høveder
De generelle regler for dekanvalget er:

Der er valg til dekanposten hvert fjerde år.
Der er kun valg til dekanposten, hvis mere

end én kandidat stiller op.
Alle ansatte og studerende ved fakultetet

kan stemme. Dog vægter deres stemmer for-
skelligt:

Alle ansatte ved Det Humanistiske Fakul-
tet (VIP'er og TAP'er) har én stemme, som
også tæller én i det samlede valgresultat.
Men VIP'ernes andel af stemmer skal ud-
gøre mindst 50%. Hver studerende har også
én stemme, men den tæller med en mindre
vægt, når valgresultatet gøres op. En
studenterstemmes vægt er på forhånd be-
regnet af valgsekretariatet, ud fra antallet af

Et eksempel på en valgopgørelse:
I vores eksempel har kandidat 1 flertal blandt lærerne, mens kandidat 2 er mest populær hos sekretærer og studerende. 1148 personer
stemmer på kandidat 1, mens 2028 krydser af ved kandidat 2. Imidlertid har kandidat 1 flertal hos de ansatte (i alt 148 mod 124) og den
margin på 24 ansatte mere end opvejer de 900 studenter-stemmer, der er i forskel.

stemmeberettigede på valglisterne.

Hoveder
For at finde ud af hvor meget en studenter-
stemme tæller, ser man på antallet af stem-
meberettigede i de forskellige grupper. Der
vil være cirka 300 VIP'er, 100 TAP'er og 6000
studerende i år. Man tager så de 400 ansatte
- hvis stemmevægt tilsammen skal udgøre
75% af stemmerne - og dividerer med 3.
Herved fås studentergruppens samlede
stemmevægt (25% af stemmerne). Dette tal
divideres med 6000 studerende, hvorved
man får vægten af én studenterstemme.

På den måde kan de studerendes stemmer
maksimalt tælle 25% af samtlige stemmer,
hvis stemmeprocenten er ens i alle grupper.

Det betyder også, at de studerende i prak-
sis sandsynligvis skal stemme næsten ens for
at få afgørende indflydelse på valget.

ry & slam

Dekanvalg  97

Afgivne stemmer
Valggruppe I

(undervisere)

Valggruppe III

(sekretærer og teknikere)

Valggruppe IV

 (studerende)

Kandidat 1 131 17
1.000

Kandidat 2  81 43
1.904

I alt 212 60
2.904

Stemmeprocent  90 70
 50

Stemmeberettigede i alt 236(1) 85(3) 5.807(2)

Til valggruppe I hører
fastansatte VIP´er (

lektorer, adjunkter og
andet heltidsansat

videnskabeligt
personale).

 Til valggruppe III
hører TAP´er ( teknisk

og administrativt
personale).

 Til valggruppe IV
hører indskrevne
studerende pr. 1.
oktober 1997 ved

fakultetet (inklusive
ph.d.-studerende

medmindre en ny lov
om lønmodtagerstatus
træder i kraft inden 1.

oktober, hvorefter de
ph.d.-studerende går

over i valggruppe I, og
det nås næppe).

(1) 97-tal. (dog
eksklusive et mindre
antal amanuenser)
(2) 97-tal.
(3) 96-tal.

Valgresultat
Valggruppe I

(undervisere)

Valggruppe III

(sekretærer og

teknikere)

Stemmer i alt

(valggruppe I og III)

Valggruppe IV

(studerende)

Stemmer

i alt

Kandidat 1 131 17 138 0.02 * 1000= 20 168

Kandidat 2  81 43 134 0.02 * 1904= 38 162

I alt 212 60 272  58 330

Beregning af de studerendes stemmevægt:
De studerendes samlede stemmevægt :

((VIP)*236 + (TAP)*85):3 =107
Den enkelt studerendes stemmevægt:
 107:5807 = 0,02
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Fuglsø-
Nyt på
Web
Næste trykte
udgave af
HUMavisen
kommer først
den 21. novem-
ber.
Derfor bringer vi
det seneste nyt
på vores
hjemmesider på
Web umiddelbart
efter mødet.
http://
www.hum.aau.dk/dk/
nyheder/

De store linjers seminar

Ny DVIP-

formel
Principperne for fordelingen af hvor

mange deltidslærere (DVIP), institut-

terne kan få, kommer atter engang til

debat. Repræsentantskabet skal se på

et forslag, der øger den samlede be-

villing i efteråret med knap fire pro-

cent i fo
rhold til fo

råret.

Den vigtigste justering gælder de

store fag, hvor det i ø
jeblikket kræ-

ver 16 studenterårsværk at få et eks-

tra DVIP-årsværk. Den faktor foreslås

sat ned til 1
3.

Evaluering af
evalueringLærere imod tvang

Den obligatoriske evaluering af al un-

dervisning ved fakultetet skal også

selv evalueres. Og der kommer kriti-

ske røster, når Repræsentantskabet

skal have debatteret emnet på Fuglsø-

seminaret. En lille gruppe lærere har

skarpt kritiseret den tvungne evalu-

ering, og de vil nu holde et oplæg om

deres synspunkter på Fuglsø.

Det er efterhånden blevet en
tradition at fakultetets 60
mand store Repræsentant-
skabet, der har medlemmer
fra alle institutter, alle perso-
nalegrupper og de stude-
rende, tager på et årligt to-
dages seminar for at disku-
tere de store spørgsmål i
fakultetets politik.
I år sker der den 29. og 30. sep-
tember, og ligesom sidste år
bliver seminaret afholdt på
Fuglsø-Centret på Djursland.

På de følgende sider vil vi
præsentere aspekter af de
emner, som kommer til debat
på Fuglsø

Dagsorden
for Fuglsø-
seminaret

Dagordenen for Fuglsø-seminaret,
som den var ved HUMavisens dead-
line.

Evaluering af undervis-
ningen
En gruppe lærere kritiserer, at alle un-
dervisere har pligt til at lade de stu-
derende evaluere undervisningen.

Se side 6

Studiestruktur
Generel diskussion af studiestruk-
turen, især reglerne for hvem, der skal
have adgang til kandidat- og magis-
teruddannelserne.

Læs side 26-27

Sekretær-nøgle
Fordelingsnøgle for institutternes
tekniske og administrative personale.

Læs side 7

D-VIP nøgle
Justering af fordelingsnøglen for an-
tallet af deltidsansatte lærere, som de
enkelte institutter skal have.

Læs side 6

Seniorpolitik
Skal fakultetet ændre sine  ned-
trapnings- og  �førpensionerings�-ord-
ninger i lyset af de vanskeligheder,
mange fag har med at rekruttere nye
forskere?

Læs side 8

Optag 98
Skal fakultetet ændre i sit optagelses-
system i 1998? Se 1997-tallene på

side 24-25

Valg 97
Hvem stiller op til dekanvalget i ef-
teråret?

Læs side  4-5
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Administrationen skal være professionel
Fakultetet er nu så stort at
den administrative side
skal have en mere
professionel ledelse, og
personalet skal
efteruddannes
Fakultetet vil udvide den administrative
stab med en tredjedel i løbet af de næste
tre år: ledelsen skal være mere professio-
nel og medarbejderne skal efteruddannes.
�Der er næppe tvivl om at væksten og de
nye opgaver ikke løses alene ved udvidelse
af bemandingen, men også ved blandt an-
det at gennemføre (efter-)uddannelse af
medarbejderne, hedder det i fakultetets op-
læg, som Repræsentantskabet skal diskutere
på Fuglsø-seminaret i næste uge.

Fakultetet vil øge antallet af sekretærer og
teknikere på fagene fra 44 til 54, mens de
�centrale funktioner� skal øges fra de nuvæ-
rende 13 stillinger til 22 mand i 1999.

Teknisk chef
Fakultetets stærke vækst gennem de sene-
ste fire-fem år �øger kravet om en profes-
sionalisering af den måde fakultetet drives
på og af den enkelte medarbejder�, hedder
det i oplægget.

Første skridt i den retning bliver at samle
alle fakultetets centrale tekniske afdelinger
� edb, av og trykkerier � under en nyansat
teknisk chef.

Derudover anbefaler oplægget efterud-
dannelse af det administrative personale og
uddannelse af dets ledere, dvs. institut-
lederne, som oplægget erkender �har vidt
forskellige forudsætninger for og interessere
i at fungere som arbejdsgivere�.

�For det administrative personale vil efter-
uddannelsen blandt andet ske via universi-
tetets samarbejde med Århus Købmands-
skole og administrationens eget kursuspro-
gram, fortæller sekretariatschef Ole Jensen,
der forventer at personaleudvidelsen også
giver den nødvendige tid til at deltage i kur-
ser.

Oplægget giver dog ikke nogen konkret
anvisning på, hvordan uddannelsen af de
valgte ledere skal finde sted i praksis.

Flere teknikere
Den nye tekniske afdeling får både en ny
chef og en ny sekretær tilknyttet. Oplægget
foreslår også en ekstra edb-mand, at den
halve av-tekniker på Langelandsgades Ka-
serne bliver til en hel, og at man seriøst over-

vejer at lukke
trykkeriet på
Trøjborg, og i ste-
det udbygge tryk-
keriet i bygning
328.

Til gengæld skal
trykkeriet have til-
knyttet en chauf-
før eller med-
hjælp, så alle de
institutter, der lig-
ger langt væk fra
Nordre Ringgade
kan få en lige så
god service, som
de institutter, der
har hjemme i de
gule bygninger.

Flere sekre-
tærer
Antallet af sekre-
tærer vil fremover
afhænge direkte af antallet af lærere på in-
stituttet. En lærerstilling udløser cirka 0,15
sekretærstilling. Desuden får alle �faglige
enheder � en halv sekretærstilling som
grundbevilling.

Der vil fortsat være særlige ordninger for
diverse områder, fx åbent universitet, inter-
nationalt arbejde m.m.

Fakultetet har hidtil ikke dækket udgifter
til ekstra administrativt arbejde i forbindelse
med eksterne forskningsbevillinger, og det
vil heller ikke blive ændret.

Større biblioteker
Udvalget foreslår at fakultetet holder fast
ved princippet fra fællesbiblioteket på
Trøjborg, hvor fakultetet betaler en uddan-
net bibliotekar, men de respektive fag deles
om de øvrige lønudgifter til medhjælp osv.

Udvalget forestiller sig, at fakultetet om tre-
fire år har i alt fem storbiblioteker.

Flere betjente
Sekretariaterne skal ikke belastes med for
meget ud-af-kontoret-arbejde. Det gælder
affald, post og varer, som skal transporteres
fra det ene sted til det andet.

Vagtmestre og betjente, der hører under
Teknisk Forvaltning, har på grund af ned-
skæringer måttet sige nej til mange af disse
opgaver, og der har været både gode og dår-
lige erfaringer med piccolo-ordninger.

Derfor vil udvalget afsætte tre gange en
halv stilling på dels Trøjborg, Kasernen og
Nordøstre Hjørne til denne type �betjentjob�.

slam

TAP-planens
mål

1) fastlægge en TAP-bemanding, der
med hensyn til såvel størrelse
som faglig sammensætning,
kan medvirke til at fakultetet er
en velfungerende organsiation
for lærere og studerende.

2)  skabe grundlag for gode og
udvikledende TAP-arbejds-
pladser med vægt på motiva-
tion og efteruddannelse

3)  aflaste lærerne for utilsigtede ad-
ministrative opgaver

Fuglsø 97
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Fakultetet  vil gøre mere ud af at uddanne
både ledere og andre medarbejdere. Men

kaffemaskinen bliver der næppe pillet ved.
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Fuldt semester på Musik

Gyldne håndtryk blegner
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Seniorordninger kan blive
dyre for fakultetet. Nye
regler på vej
Fakultetet kan risikere at miste en tredje-
del af alle fakultetets nuværende medar-
bejdere inden for de næste fem år, hvis de
vælger at fratræde helt eller delvist når de
fylder 60.
Samtidig regner fakultetet med at oprette 30-
40 nye stillinger i de kommende år, men fa-
kultetet må se i øjnene at der endnu er
rekrutteringsproblemer på mange områder.

Derfor skal fakultetet nu have en formule-
ret seniorpolitik.

Et års løn
Der er forskellige fratrædelsesordninger,
men en af dem indebærer fx at man får løn
op til et år efter at man reelt er fratrådt.

Det koster typisk 500-700.000 kr., når en
lektor vælger en seniorordning, inklusive
udgifterne til at genbesætte stillingen. Til
gengæld vil en nyansat lektor være billigere
i drift, fordi han jo har lavere anciennitet.

Attraktivt at blive
I september måned vil først Samarbejdsud-
valget og siden Fuglsø-seminaret diskutere
om ordningerne skal fortsætte eller ændres,
og hvordan det eventuelt kan gøres mere
attraktivt at fortsætte i stillingen.

slam

Hurtigere eksamen skal
sikre økonomien
De studerende på Musik bliver nu sikret
fulde undervisningssemestre i en ny aftale
mellem faget og fakultetet.
Musik har haft så alvorlige problemer med
at få økonomien til at hænge sammen at man
blandt andet skar semesteret ned til blot otte
uger. På Musik har de studerende � også på
første årgang � mange enetimer. Det bety-
der at Musik investerer relativt mange
penge i de nye studerende, som først kom-
mer tilbage når den studerende i løbet af
årene består sine eksamener (det såkaldte
taxameter-princip).

Hvis den studerende falder fra efter at have
modtaget den dyre undervisning, men før
hun består sine eksamener, får faget altså
ingen bevilling og vil derfor mangle penge
til næste semesters nye studerende.

Musik har oplevet, at studerende, der
egentlig har besluttet at droppe studiet, alli-
gevel fortsætter frem til eksamen fordi de jo
kan få højt kvalificeret ene-undervisning
ganske gratis. Men altså uden at gå til den
eksamen, som udløser pengene til undervis-
ningen.

Derfor har Musik delt en eksamen, sådan
at et fag, der løber over flere semestre nu
kommer til at indeholde to eksamener: én
midt i forløbet og én i slutningen.

slam

Lang næse til lange fingre
Det Nordøstre Hjørne blev natten til tirsdag
den 5. august ramt af indbrudstyve der
brækkede sig vej gennem fire forskellige
døre. Fakultetssekretariaterne på både Teo-
logi og Humaniora fik ligesom Telefon-
omstillingen og Germansk besøg af de uvel-
komne gæster.

Det var tredje gang på lige så mange år at
det humanistiske fakultetssekretariat fik rib-
bet sin kaffekasse af �natmændene�. Des-
uden løb tyven(e) med to bærbare compu-
tere og med den seddel, hvor personalet
holder rede på, hvem der skylder til kaffe-
kassen.

På fakultetssekretariatet besluttede man
derfor, at der fremover kun må være små-
penge i kaffekassen, at de bærbare compu-
tere bliver deponeret andetsteds, og kaffe-
sedlen bliver opbevaret et mere sikkert sted.

I weekenden 20.-21. september forsøgte
tyvene sig påny på fakultetssekretariatet. De
fik demonstreret, at sekretariatet gør sig
umage med at servicere kunderne - uanset
om de kommer i åbningstiden eller ej. I
kaffekassen havde sekretariatet nemlig lagt
en lille informationspjece med ordene "Kære
tyv. Kassen er tom. Du har jo lige tømt den".

slam

Nyheder
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Nej tak til løftede pegefingre
Studerende ser opsang fra
ministeriet som rigid
systemtænkning
Indflydelse er fint - men ikke gennem fir-
kantede systemer, der ikke hører hjemme
på Humaniora. Det er studenterpolitiker
Anne Goul Nielsens syn på ministeriets
opsang til universiteterne, der indskærper
studienævnenes magt til at fastlægge un-
dervisningen på institutterne.

Ministerens brev til universitetet har rod i
universitetsloven fra 1993, der giver studie-
leder og studienævn mere indflydelse. Det
skal nemlig være dem, der bestemmer hvil-
ken undervisning deres fag skal levere,
mens institutlederen tager sig af forsknin-
gen.

De studerende sidder på halvdelen af plad-
serne i studienævnene og har via den kanal
stor indflydelse på den undervisning, de får
på deres fag. Men ifølge Anne Goul Nielsen,
aktiv studenterpolitiker og medlem af stu-
denterrådet, er den skarpe opdeling mellem
rollerne helt ude af proportion på Det Hu-
manistiske Fakultet.

Ude af proportion
�Sådanne regler for forholdet mellem
studieleder og institutleder er gode nok for
store studier og fakulteter som fx Naturvi-
denskab. Men der er ikke den samme raison
i det på et fakultet som Humaniora, påpe-
ger hun.

Det Humanistiske Fakultet består for stør-
stedelen af små institutter med tæt kontakt
mellem studieleder og institutleder, og Anne
Goul Nielsen finder det absurd at presse et
stift system ned over små institutter, hvor

der ofte kun er 10-15 VIP�er, og hvor den
klare opdeling af rollerne hverken er nød-
vendig eller gavnlig.

�Givetvis er der steder på Humaniora med
konflikter mellem studienævn og institut-
leder, men jeg tror ikke en indskærpelse af
studielederens rolle vil løse nogen proble-
mer, siger hun.

Markedskræfter
Hun understreger, at det i princippet er ud-
mærket, at loven styrker de studerendes
indflydelse og lader dem komme til orde.

�Men universitetsloven bygger på et sy-
stem, der tænker i markedskræfter og vur-
derer uddannelserne udelukkende udfra
udbud og efterspørgsel. Det er en kunstig
handelssituation omkring rekvisitionen af
undervisning, som ikke hører hjemme på
Humaniora, mener studenternes repræsen-
tant.

Som eksempel peger hun på, at flere hu-
manistiske fag har svært ved at hente kvali-
ficerede undervisere andre steder. Her gi-
ver studielederens rolle som �indkøber� af
undervisning ikke megen mening.

Rigide systemer
Anne Goul Nielsen mener også, at kommu-
nikationen mellem studieleder/studienævn
og institutleder fungerer udmærket uden en
løftet pegefinger fra ministeriet.

�Det kan selvfølgelig være et problem, hvis
loven ikke overholdes og administrationen
af undervisningen på studierne er helt hen
i vejret. Men på den anden side bryder vi os
ikke om rigide systemer, og det kan meget
vel blive konsekvensen af sådan en lovgiv-
ning.

I HUMavisen nr. 17 erklærede flere af

Uddrag af
ministerens
hyrdebrev
�Hensigten med loven er bl.a. � .at
styrke de studerendes indflydelse på
undervisningen via deres rolle som
efterspørgere af uddannelse. Det er
vigtigt, at de studerende via studie-
nævnet og studielederen faktisk får en
væsentlig indflydelse på undervisnings-
udbuddet og kvaliteten heraf, og at
studielederen herved kan påtage sig
ansvaret for uddannelsen.�

fakultetets studieledere sig tilfredse med
deres rolle og så ikke de store problemer i
forholdet mellem studieleder, studienævn
og institutleder.

Konfliktsky
Dekan André Wang Hansen mente i den
forbindelse, at de studerende længe har haft
indflydelse på Det Humanistiske Fakultet.

Set fra Anne Goul Nielsens synspunkt er
de studerende ikke altid klar over, hvor me-
get magt de egentlig har i studienævnet.

�Det er selvfølgelig forskelligt fra fag til fag,
men generelt set kan de studerende godt
være lidt konfliktsky. De er ikke glade for at
tage konfrontationer, og det får dem indi-
mellem til at give op på forhånd, slutter
Anne Goul Nielsen.

skr

Årets Underviser er død
Humrådets forslag om at kåre Årets Under-
viser er droppet. De studerende foretræk-
ker i stedet at bedømme deres undervisere
ved at evaluere undervisningen.
I foråret kom Humrådet frem med ideen om
at kåre Årets Underviser på Humaniora. Me-
ningen var at opmuntre til højere kvalitet i
undervisningen ved at belønne de under-
visere der engagerer sig i undervisningen og
forstår at formidle deres viden.

�Forslaget blev hørt på de forskellige fag
og de syntes ikke det var måden at gøre det
på. Derfor lod vi ideen falde, siger Peter J.
Pedersen, som sidder i Humrådet.

�Det overordnede mål var at styrke det
pædagogiske i undervisningen, og den ide
var jo god nok, siger han.

Humrådet står ikke klar med et alternativ
til ideen om Årets Underviser, men Peter J.
Pedersen peger på, at de studerende i for-
vejen har chancen for at komme til orde.

�Studerende på Humaniora bedømmer
allerede deres undervisning gennem evalu-
ering, og den model er der mange stude-
rende der foretrækker, slutter han.

skr
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Bed og arbejd
Livet i de østjyske klostre
udstilles på Moesgård
Museum
Fromhed og økonomi,
lægekunst og død, tek-
nisk snilde og boglige
sysler i de middelalder-
lige klostre er blandt
temaerne i den ny udstil-
ling på Moesgård Mu-
seum, Bed og arbejd, som
Middelalderarkæologi
står bag.
De internationale kloster-
ordener vandt fodfæste
her i landet, efter at kri-
stendommen var kommet
til Danmark i den sene vi-
kingetid. Klostrene blev
naturligt centrum for det
fromme liv, men fik også
stor betydning for det
omgivende samfund. De
indførte ny teknologi:
teglstensbyggeri, vand-
møller og mere rationel
landbrugsdrift. De produ-
cerede bøger, startede de
første skoler og tog sig af
de syge. Ved reformation-
ens indførelse i 1536 blev
klostrene nedlagt.

Østjylland er det om-
råde i Danmark, hvor der
gennem middelalderen
opførtes flest klostre. Klo-
sterkirken i Veng er fra
omkring 1100. Det tilhø-
rende kloster, der blev
nedlagt i 1165, er det æld-
ste kendte kloster i Danmark. Karmeliter-
klostret i Århus, hvoraf der kun står en tomt
tilbage, er et af de yngste, bygget i 1480erne.

Ora et labora
Ora et labora, bed og arbejd var et slagord,
som først formuleredes af Den hellige Ben-
edikt i midten af 500-tallet. Senere blev det
taget op igen som cisterciensernes valg-
sprog.

Med udtrykket bed og arbejd ønskede
Benedikt at munkene ikke kun skulle til-
bringe deres tid med gudstjeneste og ånde-
lig fordybelse. De skulle også virke med
manuelt arbejde. De to dimensioner er også
begge vigtige ved studiet af de middelalder-
lige klostre.

I udstillingen, som i høj grad bygger på

arkæologiske undersøgelser, vil det manu-
elle (Arbejd) naturligvis få en fremtrædende
plads. Det åndelige (Bed) er dog også repræ-
senteret bl.a. via det bevarede kirkeinventar.

Udstillingen bygger på en række temaer
som: de østjyske klostre, planløsninger og

rumudnyttelse, gudstjeneste og fromheds-
liv, boglige sysler, det økonomiske liv, tek-
nisk og praktisk virksomhed, dagligliv, læ-
gekunst, død og begravelse samt reforma-
tionen.

I udstillingen indgår også rekonstruktio-
ner af de forskellige klosterordeners tradi-
tionelle munke- og nonnedragt og model-
ler af forskellige klosteranlæg.

Jubilæum
Udstillingen er produceret af Moesgård Mu-
seum. Idegrundlaget og det faglige indhold
er udarbejdet af Afdeling for Middelalder-
arkæologi ved Hans Krongaard Kristensen.

Udstillingen var oprindelig planlagt til at
markere Middelalderarkæologis 25 års jubi-
læum i 1996. På grund af udstillingens store
omfang blev det dog nødvendigt at udskyde

�Bed og arbejd� er egentlig en
forsinket jubilæumsudstilling.

Lektor Hans Krongaard Kristen-
sen står bag ideen til udstillingen,
som oprindeligt var planlagt til at

falde sammen med
Middelalderarkæologis 25-års

jubilæum i 1996. Men projektet
voksede, og udstillingen blev flyttet

til i år.

�Smertensmanden� fra Mariager Kloster-
kirke er med på udstillingen på Moesgård
Museum sammen med østjyske arkæologi-
ske fund fra blandt andet klostrene i Ring,
Øm, Mariager, Tvilum og fra Århus
Karmeliterkloster.

udstillingen til 1997.

Der er en række særarrangementer i forbin-
delse med udstillingen - se kalenderen.

Udstillingen kan ses fra 30. august 1997 til 4.
januar 1988 på Moesgård Museum.
Åbningstider: kl. 10 - 16, mandag lukket.
Herudover lukket 24., 25. og 31. dec. samt 1.
jan.
Entré: Voksne: 35 kr. Børn under 15 år ifølge
med voksne: gratis adgang. Unge under
uddannelse, pensionister samt grupper på 10
eller derover: 25 kr.

Jubilæum
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Jytte Hilden taler ved CfK-jubilæum
Center for
Kulturforskning fejrer
sine første ti år med at

sætte 4000 års
skriftkultur i
relief
Center for Kulturforskning
viser sin spændvidde, når
centeret den 3. oktober fej-
rer sit 10-års jubilæum. Før
forskningsminister Jytte
Hildens tale når to af cente-
rets forskere at festforelæse
over skriftkulturens tilstand
henholdsvis 2000 år før og
efter år 0.
To tilknyttede forskere har
instrueret en performance à
la John Cage, og den bliver
fremført efter at ministeren,
rektoren, dekanen og center-
lederen har holdt de officielle
taler.

Alle er velkomne til jubi-
læet.

Center for Kulturforsknings
nyhedsside på web:
h t t p : / /www.hum.au .dk /dk /
cku l t u r f / c f k . docs /
c f k .now.h tm

Program
Formiddag

Konferencelokalet, Studenternes Hus

10.00 Centerforsker Erik Hallager:
»Skriftkulturens tilstand år 2000 før vor tidsregnings

begyndelse«.

11.00 Centerleder Niels Ole Finnemann:
»Skriftkulturens tilstand år 2000 efter vor tidsregnings

begyndelse«.

Eftermiddag
Center for Kulturforskning, Finlandsgade 28

14.00 Modtagelse af forskningsminister Jytte Hilden

14.10 Officielle taler ved:
Forskningsminister Jytte Hilden

Rektor Henning Lehmann
Dekan André Wang Hansen

Centerleder Niels Ole Finnemann

15.30 Kunstnerisk indslag:
»Untitled events-performance à la John Cage«.
Instr. af Exe Christoffersen og Ansa Lønstrup.

17.00 Afslutning ved centerleder Niels Ole Finnemann

Alle er velkomne

Jubilæum

Forskningsminister Jytte
Hilden er blandt talerne
ved Center for
Kulturforsknings
jubilæum den 3. oktober.

Center for Kulturforskning
Center for Kulturforskning er nu også at finde på WWW, hvor der blandt andet er udførlige
præsentationer af forskernes projekter.c h t t p : / /www.hum.au .dk /dk / cku l t u r f / c f k . docs / c f k .ove rv i ew.h tm
Alle web-adresser finder du samlet på HUMavisens web-sted



12

Det sker i udvalgene

Det arbejder fakultetets udvalg med i
efteråret:

Av-udvalget
n Færdiggørelse af indflytningen på
Kasernen
n Aftestning og indkøring af nyt digi-
talt videoproduktionsudstyr
n Vurdering af investeringsbehov 1998
n Organisationsplanlægning i samar-
bejde med ny teknisk chef.

Biblioteksudvalget
n Besøgsrunde på institutbiblioteker
n Indstilling til HF vedrørende de nu-
værende og fremtidige forhold i forbin-
delse med institutbibliotekerne

Edb-udvalget
n Koordinering af edb-, av- og trykkeri-
området i samarbejde med den kom-
mende teknik-chef
n Prioritering af afdelingens service-
områder i forhold til brugerne. (I hvilket
omfang skal edb-afdelingen for eksem-
pel påtage sig udviklingen af mindre sy-
stemer for fakultetets institutter og afde-
linger?)
n Revision og videreudvikling af afde-
lingens egne web-sider.

Forsknings- og
Planlægningsudvalget
n TAP-dimensioneringsplan
n DVIP-nøgle
n Andre større opgaver, fx selvinitieret
forskningsevaluering, afventer tiltrædel-
sen af det ny fakultetsråd per 1. februar
1998

Husudvalget -
Nordøstre Hjørne
n Fordeling af Lingvistiks tidligere lo-
kaler (kærkomment, men ikke tilstræk-
keligt til at dække alle behov)
n Cafémøbler i nicher
n �Studenterdagligstue� i bygning 327

Informationsudvalget
n Formulering af informationspolitik
n Introduktionspjece til nyansatte

Internationalt udvalg.
n Fastlæggelse af kriterier for fordeling
af Socrates-penge til institutter.
n Fordeling af fakultetsstipendier til
studerende, der rejser ud.
n Fastlæggelse af procedurer for indgå-
else af bilaterale aftaler på universitets-
eller fakultetsniveau.
n Diskussion af møder til at fremme
Aarhus Universitets tiltrækningskraft på
udenlandske studerende.

Indstillings- og
Økonomiudvalget
n Ekskursionsansøgninger (for den re-
sterende del af 1997, hvor der var  ca.
100.000 kr. til fordeling og  ansøgningerne
lå i alt på 306.700 kr. Det var ikke nogen
nem opgave).
n Ansøgningerne til Aarhus Universi-
tets Forskningsfond med deadline den
15. september.
n Løbende forretninger med ønsker
om bevilling af ekstra clips og computere.

JÅU-udvalget
n Evaluering af JÅU-undervisningen
n Fordelingsnøglen for JÅU-indtjenin-
gen

Studieudvalget
n Godkende de sidste magisterkonfe-
rensordninger
n Diskutere om fakultetet ønsker at
søge Undervisningsministeriet om tilla-
delse til at udbyde erhvervsrettede
projektmoduler for bachelorer
n Udarbejde en skabelon til 2-årige
sidefagsstudieordninger for studerende
med et ikke-humanistisk grundfag
Indkalde ansøgninger til kvalitetsudvik-
lingspuljen

Vi kunne desværre ikke nå at indhente
planer fra Trykkeriudvalget, Tværfags-
udvalget, Videnskabsteoriudvalget og
Ph.d.-udvalget pga. kort svarfrist.

Udvalgene

HUMavisen vil fremover én gang i hvert
semester præsentere hvilke arbejdsop-
gaver, som p.t. beskæftiger fakultetets
mange udvalg.

Repræsentantskabets dagsorden for

det årlige seminar kan ses andetsteds i
HUMavisen, og Fakultetsrådet vil (blandt
andet) bruge efteråret på at føre de pla-
ner, som Repræsentantskabet skal disku-
tere, ud i livet.
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Slavisk begavet
Helle Dalgaard, der holder til i Slavisk Boghandel og er censur ved instituttet, blev i maj
måned hædret af den bulgarske chargé d�affaires i Danmark for at �udbrede kendska-
bet til bulgarsk historie, samfundsforhold og kultur i Danmark.� Samtidig fik instituttet
en boggave fra ambassaden, der er et bredt udsnit af fag- og skønlitteratur fra tiden
efter ´89. Gaven er sponsoreret af den bulgarske forretningsmand Seregei Fedev
Chaushevs firma KNITEX.

Kandidatuddannelse i
europastudier
Fra 1. september 1998 skal man også kunne blive kandidat i europastudier her fra fakul-
tetet. Fakultetsrådet har godkendt et udkast til den nye uddannelse. I første omgang
forventer man at starte med et �forsøgsoptag� i 1998, inden uddannelsen eventuelt se-
nere vil blive permanent.

Skal forske i sin egen rolle
Det eksterne medlem af Fakultetsrådet, Marianne Abrahamsen , der er rektor på Mars-
elisborg Gymnasium, har af Undervisningsministeriet fået støtte til et forskningsprojekt,
hvor hun skal se på rektorrollen på landets gymnasiet. Marianne Abrahamsen er blevet
tilknyttet Center for Kulturforskning i forbindelse med projektet.

En æressag: adjungeret professor
Fakultetets institutter kan nu søge Fakultetsrådet om at en person på højt fagligt niveau
bliver udnævnt til adjungeret professor, dvs. �tilknyttet professor�. Der er tale om en
decideret ærestitel uden nogen form for løn og som man højst kan bære i fem år.

De adjungerede professorer kan fungere som �ambassadører� for universitetet og har
ret til at holde et vist antal forelæsninger på universitetet.

Inden titlen kan blive tildelt, skal den pågældende person dog igennem en faglig be-
dømmelse, som skal konkludere at personen er på professorniveau.

Arbejdspladser skal vurderes
Fakultetets Sikkerhedsudvalg går nu i gang med at se på alle typer arbejdspladser på
Humaniora. Foreløbig har alle sikkerhedsgrupper været samlet til en møde med en fy-
sioterapeut fra Bedriftsundhedstjenesten, der fortalte om de såkaldte arbejdsplads-
vurderinger.

Vurderingerne vil ikke bare handle om sikkerhed, men også sundhed, og skal både
komme omkring de ergonomiske forhold, lys, medarbejderens trivsel og generelt sigte
på at forebygge både fysiske og psykiske nedslidninger og bevare de positive elementer
ved arbejdspladsen.

76 søgte ph.d.-stipendium
36 mænd og 40 kvinder søgte om de 10-15 ph.d.-stipendier, som fakultetet slog op i
august måned. Ansøgerne kan forvente svar kort før jul.

sl
am

Morgenposten på fakultetssekretariatet den
dag, ansøgningsfristen udløb for ph.d.-

stipendium.
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Kanon-kaserne
Det akademiske skyts er
kørt i stilling på
Langelandsgades kaserne,
hvor de gamle
militærbygninger har slået
dørene op for de æstetiske
fag
Håndværkere i fuldt vigør, flyttekasser der
står i vejen på gangene og undervisere, der
river sig i håret over skidtet, der bliver slæbt
med ind på deres kontorer. Sådan har det
været i ugerne op til studiestart for under-
visere og sekretærer på Musik, Dramaturgi,
Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og Litte-
raturhistorie, der alle er flyttet ind på
Langelandsgades Kaserne. Indtil jul må de,
der har deres daglige gang på Kasernen,
dog leve med at færdes på en byggeplads.
Det gamle ridehus skal bevares med frit-
stående træ- og stålspær, et projekt, der
koster både tid og penge.
Selvom Ridehuset lader vente på sig er de
æstetiske fag rykket ind på Kasernen. En
hverdag med masser af akademisk albue-
rum er begyndt for studerende og undervi-
sere med interesse udi musik, teater, littera-
tur, kunst og kultur. Rammerne er en fire-
længet gård omkring en have, der i øjeblik-
ket er en jordvold dynget sammen midt i
gården.

Men med tiden skal der plantes græs og
træer og laves stisystemer så undervisere og
studerende kan gå den lige vej over gårds-
pladsen mellem bygningerne.

Videnskabeligt mandskab
Den gamle mandskabsbygning huser und-
ervisernes og sekretærernes kontorer, som
ligger på begge sider af en lang gang. Gan-
gene udgør byggeriets nerve, som løber
snorlige på alle etager i hovedbygningen.

For enden af gangene er der mødelokaler
på hver etage, mødelokaler som udover at
blive brugt til lærer- og medarbejdermøder
også bliver brugt som håndbogsbiblioteker.

Fagene har fordelt sig på hver deres etage
med Musik i toppen under de skrå vægge
og med Dramaturgi i stueetagen. I kælde-
ren er der gjort plads til blandt andet
Litteraturhistories Brandes-arkiv og Kunst-
histories diassamling, som ikke kunne være
i biblioteket på Kasernen.

Specialepladser
På de to nederste etager i Kasernens hoved-
bygning er der indrettet fire specialerum

med ni læsepladser i hvert rum.
�Heldigvis går min skrækvision ikke i op-

fyldelse, siger professor Jørn Langsted, Dra-
maturgi, der er formand for den arbejds-
gruppe, som har fulgt byggeriet på Lange-
landsgades Kaserne. Han frygtede nemlig
at hovedbygningen med dens kontorer til
undervisere og sekretærer ville blive totalt
affolket for studerende. Men helt uddødt på
gangene i hovedbygningen bliver det altså
ikke.

Fælles studievejledning
Udover fælles lokaler til de specialestude-
rende er der også indrettet en fælles studie-
vejledning for de studerende på Musik, Dra-
maturgi, Æstetik og Kultur, Kunsthistorie og
Litteraturhistorie. De studerende kan på den
måde lettere få råd og vejledning, fordi der
vil være en studievejleder på kontoret hver
dag.

Plads til kreativitet
�Alle de æstetiske fag får bedre lokale-
forhold på Kasernen end de har haft før,
vurderer Jørn Langsted.

�For eksempel har de studerende på
Kunsthistorie modtaget formningsunder-
visning i mørke og interimistiske lokaler på
Trøjborg. Lokalerne har været spredt i tår-
net og i kælderen på Trøjborg, siger Jørn
Langsted.

Men det rådes der bod på i det nye ka-
serne-byggeri.

Der er nemlig indrettet tre atelierer med
ovenlys, hvor de studerende på Kunsthisto-
rie kan se frem til at skabe spændende skulp-
turer og malerier. Undervisningen i de æste-
tiske fag foregår i den gamle depotbygning,
hvor det militære isenkram har måtte vige
pladsen for malerier, musikinstrumenter og
magelige stole til de studerende. Der bliver
tre store auditorier med plads til omkring
50 studerende, som er beregnet til at vise film
og dias.

Lydtæt mur
Musik bliver afskærmet fra omverdnen med
en lydtæt mur for at forhindre de flyvske
toner i at sprede sig til de andre undervis-
ningslokaler i den gamle depotbygning.

�For Musik er det en klar forbedring, at
faget nu bliver samlet, siger Jørn Langsted.

�Før lå lokalerne meget spredte og det be-
tød at de studerende måtte cykle forskellige
steder hen for at modtage eneundervisning
i spil og sang, forklarer han.

Jubelscener på Dramaturgi
For de studerende på Dramaturgi kommer

Kasernen

Undervisere og sekretærer er rykket ind i den gamle mandskabsbygning på Kasernen. En
jordvold midt i gården vidner om at byggeriet stadig er i gang.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes næste side
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○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsat fra forrige side

forbedringerne ikke lige med det samme. De
må foreløbigt vente indtil jul og tage til takke
med at bruge den teatersal, de hidtil har
brugt i Willemoesgade. Men så snart det
gamle ridehus står klart, er der grund til
jubelscener på Dramaturgi. I Ridehuset bli-
ver der nemlig opført hele to teatersale: den
ene skal fungere som en øvesal, mens den
anden skal huse mindre koncerter og tea-
terforestillinger. Derudover får de stude-
rende på Dramaturgi et værkstedshus, hvor
de har mulighed for at lave kostumer og
masker. Det er Kasernens gamle sygestald
der lægger lokaler til værkstedet for de krea-
tive dramaturgistuderende. Sygestalden har
i de senere år været et af Hjemmeværnets
depoter, men nu bliver den i stedet værk-
sted og opbevaringssted for rekvisitter og
kostumer.

De studerendes hus
De studerende får deres eget hus på
kasernearealet, hvor de kan mødes på tværs
af fagene. Den gamle officersbygning med
mange små og charmerende rum bliver
overtaget af et multimedieværksted i stuen
og et edb-brugerrum oppe under de skrå
vægge.

Dermed bliver officersbygningen sandsyn-
ligvis et pulserende studenter-�hovedkvar-
ter�, som også rummer grupperum til de
studerende.

Bibliotek mangler plads
Der mangler plads på biblioteket. Rækker af
reoler fylder biblioteket, så der kun er plads
til syv læseheste ad gangen inde midt i bib-
lioteket. Derfor bliver officersbygningen
måske stedet, hvor de studerende søger hen
med bøgerne fra biblioteket.

Men det arkitektonisk flotte bibliotek har
ikke kun problemer med at tilbyde en krog
at læse i, der er heller ikke plads til alle bø-
gerne på biblioteket.

Derfor vil en del af kælderen i officers-
bygningen blive brugt som bogdepot og
derudover er der planer om et tidsskrifts-
værksted i de underjordiske lokaler.

Glasvægge til én mio.
Fra at være en stor åben hal med en duft af
fortidens galoperende heste er Ridehuset på
vej til at blive en tredelt hal med to teater-
sale og en foyer bygget ind i rammerne af
det gamle ridehus.

Den bevaringsværdige stålkonstruktion i
loftet vil delvist blive skjult af de nye rum.
Kommunen har imidlertid besluttet at det
gamle loft skal være synligt fra den ene ende

af ridehallen til den anden. Derfor skal der
sættes lydisolerede glasvægge op mellem de
tre rum, hvilket kommer til fordyre bygge-
riet med én million kroner.

�Når scenen er sat og de sorte gardiner
trukket for i teatersalen vil ingen kunne se
hverken glasvægge eller stålkonstruktioner,
siger Jørn Langsted og han fortsætter:

� Kun i foyeren ved indgangen til Ridehu-
set vil det være muligt at lægge nakken til-
bage og se de tværgående tagspær i træ og
stål.

�ry

Glas til en million kroner. Ridehusets store hal bliver delt i
tre rum. Mellem rummene skal der sættes glasvægge op for
at bevare noget af udsigten til de gamle træ- og stål-
konstruktioner i loftet.

�Hvor går vi hen, do?� Nogle studerende forsøger at få et overblik over
de forskellige lokalers placering i undervisningsbygningen.

De studerende kan frit lade tankerne
flyve, når de frem over kigger op fra

computerskærmene i studenterhuset.
Fra lokalerne i den gamle Officers-

bygning er der udsigt til æblehaven.
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Kritik af kaserne-forhold
600 underskrifter for
kantine og læsepladser på
Kasernen. De studerende
på de æstetiske fag får
støtte fra studerende på
Matematik og Fysik
�Hvorfor samle de æstetiske fag, når der
ikke er noget sted at samles, lyder det i en
kommentar fra Henrik Harpsø, der stude-
rer Kunsthistorie.
Han er én af de mange som er godt knotne
over at der kun er 5-7 læsepladser på biblio-
teket og at der ikke er blevet plads til en kan-
tine på Langelandsgades Kaserne. Før som-
merferien tog han og nogle andre stude-
rende fra Musik, Æstetik og Kultur, Drama-
turgi og Litteraturhistorie initiativ til en un-
derskriftsindsamling mod manglerne i ka-
serne-byggeriet. Det blev til en under-
skriftsindsamling, hvor 350 studerende fra
de æstetiske fag og 250 studerende fra Ma-
tematik og Fysik skrev under på at de øn-
skede læsepladser og en kantine på
Langelandsgade Kaserne.

Matematisk Kantine er den nærmeste nabo
til Langelandsgades Kaserne.

�De studerende fra Matematik og Fysik er
naturligvis utilfredse med at de studerende
på Kasernen nu strømmer over i Matema-
tisk Kantine og gør pladsen trang ved bor-
dene og i madkøen, siger Henrik Harpsø.

�Derfor støtter de os i vores krav om en
kantine på Langelandsgade, forsætter han.

Pavillon
De studerende på de æstetiske fag ønsker
at der skal opstilles en pavillon som kan gøre
det ud for en kantine. Men det kræver en
særlig byggetilladelse fra kommunen.

�Der burde selvfølgelig have været en kan-
tine på Langelandsgades Kaserne, siger de-
kan André Wang Hansen.

�Kantinen blev sparet væk til fordel for
andre faciliteter.

�Foreløbigt håber jeg at de studerende vil
udforske de muligheder, der allerede er på
Kasernen, siger André Wang Hansen og fort-
sætter:

�Der er nicher rundt omkring på Kasernen,
og for eksempel er Officersbygningen næ-
sten udelukkende indrettet som studenter-
hus.

Behov for socialt rum
Henrik Harpsø fra Kunsthistorie vil ikke spi-
ses af med kroge og hjørner rundt omkring
i de gamle kaserne-bygninger som erstat-
ning for hverken læsepladser eller en kan-
tine.

�Jeg synes det er en dårlig idé at bruge
grupperummene som frokoststuer. Gruppe-
rummene var jo tænkt som arbejdsrum og

Kasernen

møderum for de studerende og det bliver
noget være rod, hvis grupperummene også
skal fungere som kantine, siger Henrik
Harpsø.

Han mener at man skal se de studerendes
ønske om at få en kantine som mere end blot
et ønske om et sted at spise sin mad.

�Vi har behov for et socialt rum på univer-
sitetet, hvor vi kan mødes med hinanden og
med underviserne på en uforpligtende
måde, siger Henrik Harpsø og fortsætter:

�En kantine kan være med til at bevare
rytmen på universitetet. Som det er nu, kom-

350 studerende på de æstetiske fag er sure over at der ikke blev plads til en kantine på Kasernen.
Og de studerende vil ikke spises af med den kommende foyer(billedet) i Ridehuset som en løsning
på kantine-problemet.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes næste side

VIP - TAP og de andre ord - se side 42
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Kaserne koster 18 mio. ekstra

Kasernen

mer de studerende til tre timers undervis-
ning og så går de hvert til sit. Der er ingen
kontinuitet i hverdagen på den måde. Vi har
behov for et sted at mødes som bygger bro
mellem undervisningen på universitetet og
vores liv uden for universitetet. I en kantine
kan studerende og undervisere føre timer-
nes diskussioner videre over en bid brød.

Appendiks til biblioteket
Henrik Harpsø understreger at det sociale
miljø ikke er meget værd uden at der samti-
dig er et godt studiemiljø på universitetet.
Derfor er et af kritikpunkterne i
underskriftsindsamlingen at der mangler
studie- og læsepladser på Kasernen, som
kunne være med til at sikre et godt studie-
miljø.

�Nu skriver og snakker vi meget om
kantineforhold, men et af vore primære krav
til Kasernen drejer sig om en læsesal med
plads til 70 læsepladser.

�Denne læsesal skal være et appendiks til
biblioteket, så man ikke skal styrte rundt
imellem undervisningsbygningerne og bib-
lioteket, og med bøger i favnen blive fanget
i en pludselig regnbyge, siger Henrik
Harpsø.

Foyer i Ridehuset
De studerende på de æstetiske fag må fore-
løbigt tage til takke med øl- og sodavands-
automater eller med at bruge Matematisk
Kantine eller kantinen på Statsbiblioteket.
Ridehuset står efter al forventning færdigt
til jul og så er der mulighed for at bruge den
kommende foyer som café. Men foyeren
råder ikke over et køkken, så der skal laves
aftaler med de nærliggende kantiner om at
bringe maden over på Kasernen.

Fælles fagudvalg
�Foyeren er en nødløsning, for den er alt for
lille til at huse alle studerende på én gang,
siger Henrik Harpsø.

Han har planer om at føre protesten videre
i det fælles fagudvalg for de æstetiske fag
og han håber på at fagene i fællesskab kan
mobilisere en protestaktion, der skal under-
strege sagens alvor, som den ser ud for de
studerende.

�Vi kunne da godt finde på at invitere rek-
tor og dekanen på frokost i Matematisk Kan-
tine, siger Henrik Harpsø.

�Så kunne de få lov at stå i kø i hele deres
frokostpause. Og mon ikke det ville få dem
til at se anderledes på behovet for en kan-
tine, slutter han.

�ry

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsat fra forrige side Flot ser det ud. Bygningerne på
Langelandsgades Kaserne er bevaret med
højtsiddende vinduer og fritstående spær.
Men det har kostet at indrette de gamle
bygninger: nye computere, tv- og video-
apparater og nye ventilationsanlæg er blot
nogle af de anskaffelser som har gjort byg-
geriet 18 millioner kroner dyrere end be-
regnet.
Der er lagt metervis af kabler til telefon og
edb-udstyr på Langelandsgades Kaserne.
Kontorer, undervisningslokaler og gang-
arealer er blevet udstyret med nye compu-
tere, reoler, borde og stole. Og Ridehuset skal
indrettes med to teatersale i stedet for én stor
teatersal. Alt sammen noget som universi-
tetet selv må betale, fordi den oprindelige
finanslovsbevilling ikke har slået til.

Underskud fra start
Fra projektets start har der været et �under-
skud� på mellem 10 og 15 mio. kr. Ministeri-
ets bevilling til byggeriet dækkede nemlig
ikke udgifter til særligt inventar på kasernen.
Derfor kommer den ekstra regning ikke bag
på dekan André Wang Hansen.

�Vi har hele tiden vidst, at universitetet nok

kom til at dække noget af underskuddet
blandt andet til at indrette lokalerne på ka-
sernen. Derfor har vi fra fakultetets side af-
sat en såkaldt omstillingspulje til at dække
nogle af de udgifter, som vi vidste ville dukke
op.

Fakultetet arbejder på at få ministeriet og
universitetet med til at betale den ekstra reg-
ning til Langelandsgades Kaserne.

�Et problem ved universiteternes ekspan-
sion i disse år er at staten i stigende grad for-
venter medfinansiering fra universiteterne,
forklarer André Wang Hansen, der dog be-
toner at der er en grænse for, hvor stor en
del af �efterregningen� på Langelandsgade,
som fakultetet vil dække.

Fakultetet vil nemlig ikke gøre indhug i
forsknings- og undervisningsmidlerne for at
finansiere decideret byggeri, som ellers lig-
ger uden for fakultetets økonomiske an-
svarsområde.

�Men vi er villige til at bære vores del af
byrden, og det er netop det vi har taget højde
for ved at spare penge op til den såkaldte
omstillingspulje, forklarer André Wang Han-
sen.

� ry

Ingen dagbøder på Kasernen
Selvom byggeriet på
Kasernen er forsinket,
kan håndværkerne roligt
arbejde videre - der er
ingen dagbøder i vente
�Godt nok skulle håndværkerne ifølge
planen have været færdige med at mure
og male omkring udgangen af juli må-
ned, siger Ingelise Hosszu, der er kon-
torchef i Teknisk Forvaltning på Aarhus
Universitet.
�Men forsinkelserne skyldes i og for sig
ikke håndværkerne, men primært at der
blev fundet olieaffald på grunden, som
først måtte graves væk inden byggeriet

kunne fortsætte, forklarer Ingelise
Hosszu.

Olieforureningen er imidlertid ikke det
eneste der har forsinket byggeriet. Tiden
har sat sine spor blandt andet i den gamle
officersbygning � som fremover skal være
de studerendes �gemakker�.

Bygningen er blevet behandlet for råd
og svamp, og derfor var håndværkerne
stadig i gang med at udbedre småting i
den gamle officersbygning, da de stude-
rende rykkede ind på Kasernen først i
september.

�Alle de uforudsete opgaver har virket
som en stopklods for byggeriet, og det på-
virker alle de forskellige håndværksent-
repriser som er afhængige af hinanden i
et stort byggeprojekt, slutter Ingelise
Hosszu.

�� ry
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Service på kaserne-bibliotek
De studerende på Langelandsgades Ka-
serne må fremover lede efter fagbøgerne i
det fælles bibliotek. Men forhåbentligt be-
høver de ikke at lede længe. Det Humani-
stiske Fakultet ansætter nemlig en biblio-
tekar til at hjælpe de studerende med at
finde bøgerne og med at bruge forskellige
søgesystemer.
Med de æstetiske fags indtog på
Langelandsgades Kaserne begynder også en
ny tid for de humanistiske biblioteker. De
små og trængte institutbiblioteker vil i frem-
tiden sandsynligvis blive afløst af stor-
biblioteker.

�Storbibliotekerne har den fordel at be-
slægtede fag kan dele udgifterne til for ek-
sempel opslagsværker og tidsskrifter, siger
dekan André Wang Hansen. Han mener at
de studerende kan få stor gavn af den tvær-
faglige litteratur, som vil være til rådighed
på biblioteket.

�Biblioteket kan udvide åbningstiden og
der vil være råd til at ansætte en fast biblio-
tekar. Og en professionel bibliotekar vil helt
sikkert betyde en bedre service på bibliote-
ket til gavn for både studerende og ansatte,
slutter han.

Bibliotekar som brobygger
Fakultetet vil nu forsøgsvis købe bibliotekar-
bistand fra Statsbiblioteket til biblioteket på
Kasernen. Bibliotekaren skal ansættes på
prøve i foreløbigt et år. Ideen er, at bibliote-
karen med sin ekspertise fra Statsbiblioteket
skal kunne gå i forreste geled og på den
måde være med til at tegne udviklingen for
det fælles bibliotek på Kasernen. Men ideen
er også at bibliotekaren, med sin tilknytning

Travlhed på det fælles bibliotek på Langelandsgades Kaserne. Når bøgerne er kommet på plads vil
en bibliotekar fra Statsbiblioteket tilbyde sin assistance.

til Statsbiblioteket, kan være med til at bygge
bro mellem de æstetiske fag og Stats-
biblioteket.

�Vi regner med at bibliotekaren kan være
med til at give Humaniora et bedre fodfæ-
ste på Statsbiblioteket, siger dekan André
Wang Hansen.

�Det har i mange år været et problem at

enhederne på Humaniora har været for små
til at gøre sig gældende, når Statsbiblioteket
skulle til at prioritere indkøb af bøger. Der-
for er en del studerende på de humanisti-
ske fag af og til gået tomhændede hjem, når
de har søgt efter en nyere udgivelse, slutter
han.

�ry

Biblioteker
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Cheminova i Centralamerika
Methyl parathion. Navnet på det sprøjtemiddel der i foråret gav høj bølgegang hos Cheminova, i
medier og hos aktionær i Cheminova Holding A/S, Aarhus Universitet. Det giftige middel, der bruges
til at bekæmpe bomulds-snudebillen, blev tilsyneladende anvendt af bomuldsplukkere i
Centralamerika uden ordentlig beskyttelse. Cheminova sendte en delegation til Centralamerika for
at undersøge sagen, og redegørelsen efter dét besøg kan nu læses på Cheminova Holdings
hjemmeside. Her står blandt andet, at landmænd og sprøjteførere er blevet trænet i brugen af
sprøjtemidler. Læs mere påc h t t p : / /www.chem inova .dk /ho ld i ng /medde l se013 .h tm l

Københavnske specialer hurtigt på WWW
Humanistiske specialer fra Københavns Universitet kan nu søges på WWW kort tid efter at de er
blevet bedømt. Det er HUMavisens københavnske pendant, Humanist, der har lavet en
specialeoversigt på sit web-sted.
Det er naturligvis fortsat muligt at søge efter både københavnske specialer og andet godt på Det kgl.
Biblioteks REX-database.c h t t p : / / 130 .225 .120 .179 / spec ia l e rc h t t p : / / r exwww.kb .dk
Alle web-adresser finder du samlet på HUMavisens web-sted
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Studerende mod storbiblioteker
De studerende vil beholde
institutbibliotekerne for at
sikre et godt studiemiljø
på fagene
Småt er godt. De små biblioteker
skaber intimitet og er de bedste
garanter for et godt studiemiljø.
Det mener et flertal i Humrådet
(Humanistisk Studenterråd), og
Humrådet vil nu kæmpe for at
bevare institutbibliotekerne.
�Det gode studiemiljø udspringer
fra det fag, man læser. Derfor er
det vigtigt at de studerende har
mulighed for først og fremmest at
lære folk at kende fra deres eget
fag, siger Kari �Sof � Schougaard
fra Filosofi, som også er én af de
tre studenterrepræsentanter i
Fakultetsrådet.

�På Filosofi er der simpelthen
ikke undervisningslokaler nok på
selve instituttet og derfor foregår
de fleste forelæsninger rundt om-
kring på universitetet. Efter en
forelæsning �ude i byen� går de
studerende hver til sit, og de når
knapt nok at snakke sammen.

Derfor er institutbiblioteket på
Filosofi det eneste samlingssted
hvor de studerende kan møde
hinanden på tværs af årgangene,
forklarer Kari �Sof � Schougaard.

Læsesale er vigtige
Ideen med storbibliotekerne er at samle be-
slægtede fag i et tværfagligt biblioteksmiljø.
Men for de studerende er bibliotekets vig-
tigste funktion at være arnestedet for et godt
og sprudlende studiemiljø. Derfor er de stu-
derende bange for at det intime miljø og den
faglige dialog vil gå fløjten i fremtidens stor-
biblioteker.

Men Humrådet indrømmer at storbibli-
otekerne har andre fordele. De kan tilbyde
de studerende en bedre kvalitet og service
blandt andet ved at ansætte bibliotekarer,
hvilket der ofte ikke er råd til på institut-
bibliotekerne.

�Hvis storbibliotekerne er uundgåelige, er
vores krav at hvert institut får sin egen læ-
sesal i tilknytning til biblioteket, siger Kari
�Sof � Schougaard.

�På den måde kan vi sikre os at de stude-
rende i det mindste har ét sted hvor de kan
mødes for at snakke fag. I starten af ens stu-
die er det uhyre vigtigt at få kontakt med
andre fra ens fag. Det tværfaglige kan vente

til senere i studieforløbet, hvor man kan
udforske andre fag på for eksempel Tvær-
fag eller til seminarer, mener Kari �Sof �
Schougaard.

Tøvende uenighed på Spansk
�På Spansk går vi lidt ind for storbiblioteker,
siger den �spanske� repræsentant i Hum-
rådet, Josef Pedersen. Men han skynder sig
at understrege at der er delte meninger om
det fælles bibliotek på Trøjborg.

�Der har været både fordele og ulemper
ved biblioteket. Til de gode erfaringer hører
at der er adgang til flere bøger og til compu-
tere. Og økonomisk er det jo en fordel at fa-
gene kan deles om bøgerne, siger Josef Pe-
dersen.

Om udsigterne til at skulle dele bibliotek
med andre sprogfag i det nye Barnow-byg-
geri, siger Josef Pedersen:

�Det er svært at tale om hvordan noget vil
blive, inden man har erfaring med det. Men
på Spansk vil vi da se frem til at kunne låne
bøger fra Engelsk. Hvordan de studerende
på Engelsk vil reagere, når de opdager at

studerende fra andre fag snupper deres bø-
ger for næsen af dem, vil tiden vise, siger
Josef Pedersen spøgefuldt.

Skepsis fra Humrådet
�I Humrådet er vi en smule skeptiske over
for løfterne om mere plads og råderum til
de studerende på universitetet i fremtiden,
siger Kari Sof Schougaard fra Filosofi.
Selvom der ser ud til at blive god plads til
de studerende i de nye bygninger på
Barnow-grunden, er hun bange for at plad-
sen igen kan blive for trang. Det sker hvis
universitetet som ventet bliver ved med at
vokse ind i det næste årtusinde.

�Vi skulle nødigt opleve at de studerende
igen må afgive deres læsepladser og fagud-
valgslokaler, så der kan blive plads til VIP�ers
kontorer, siger Kari �Sof � Schougaard.

Derfor håber hun at der i det nye byggeri
på Barnow vil blive nogle miljøer, der ind-
byder til at de studerende kan sidde og
sludre med hinanden.

� ry

Biblioteker

Så store bliver de kommende 'stor-biblioteker' på Humaniora ikke. Men studerende frygter alligevel at
studiemiljøet forsvinder ved at lægge flere institutters biblioteker sammen. (Billede fra Statsbibliotekets
læsesal)
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Nyt
studenterrum i
Hoved-
bygningen
Første skrift på vej mod de
studerendes �egen etage�
Der er ikke megen plads til at de stude-
rende kan mødes i Nordøstre Hjørne, hvis
man da ikke vil sidde mellem biksemad-
sanretningerne i kantinen med sine papi-
rer. Gennem de senere år er flere og flere
studenterrum og nicher på gangene blevet
inddraget til kontorer til det voksende per-
sonale. Nu får de studerende et helt nyt rum
til fri afbenyttelse i bygning 327.
Der er blevet �plads� til studenterrummet i
stueetagen i bygning 327, fordi Lingvistik er
flyttet fra det Nordøstre Hjørne til Villaen
på Trøjborg. Det har samtidig givet lidt �luft�
til de øvrige fag langs Ringgaden, som også
havde brug for mere plads.

På længere sigt kan stueetagen i bygning
327 gå hen og blive en egentlig �studenter-
gang�. I løbet af oktober flytter fakultets-
studievejledningen også hen i bygning 328.

�Når vi er færdige med alle rokeringer i det
Nordøstre Hjørne kunne jeg godt forestille
mig at Humrådet også boede her, og at vi
fik etableret et kopirum til de studerende,
siger sekretariatschef Ole Jensen.

�På den måde kunne vi få et sted i Nord-
østre Hjørne, hvor det var meget naturligt
for de studerende at slå et smut forbi, tilfø-
jer han.

slam

Hvem bor hvor?
Flytninger i sommeren 1997: Fakultetets æstetiske institutter er nu flyttet
til Langelandsgades Kaserne, mens Lingvistik er rykket ind i Villaen på
Trøjborg. De ansatte på Musik har fået nye telefonnumre, ligesom flere
institutter på Langelandsgades Kaserne har fået nye fax-numre. Ellers er
telefonnumre og e-post-adresser uændrede.

Plads

Trøjborg-komplekset
n Informations- og Medievidenskab
n Romansk
n Nordisk
n Jysk
n Lingvistik (i villaen, nyt faxnr.: 8942 2175)
o Trykkeri
o Av-afdeling

Hovedbygning / NØ-Hjørne
n Østasiatisk
n Historie
n Engelsk
n Germansk
n Idehistorie
n Filosofi
n Oldtid & Middelalder
n Klassisk Arkæologi
o Fakultetssekretariatet
o HUMavisen
o Edb-afdelingen
o Av-afdeling
o Trykkeri
o Telefonomstillingen
o Hum-rådet

Langelandsgades Kaserne
n Dramaturgi
n Kunsthistorie
n Musik (NB! nye telefonnumre til alle.

 Nyt faxnr.:8942 5164)
n Litteraturhistorie
n Æstetik & Kultur (Nyt faxnr.: 8942 1850)
o Fakultetets tjenestebiler

Barak 12 ved Kasernen
n Slavisk

Finlandsgade
n Center for Kulturforskning
n Cekvina

Moesgård
n Forhistorisk Arkæologi
n Middelalderarkæologi
n Etnografi & Socialantropologi
o Fotolaboratoriet
o Moesgårds tjenestebiler

Der er ikke levnet megen plads til de stude-
rende på de gule gange i Hovedbygningen. Nu
får de studerende en 'dagligstue' i bygning 327.
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Studerende betaler for læsepladser
Etnografistuderende
betaler gerne 250 kr. om
måneden for en læseplads i
midtbyen
�Det er nok først og fremmest fordi jeg er
ugidelig og ikke orker at cykle ud til
Moesgård hver dag for at læse - så hellere
betale de 250 kr. det koster for at dele en
læseplads med en anden studerende her på
Fokus, siger Dorthe Skovgård, der er i gang
med at skrive cand. phil. speciale i Etno-
grafi.
�Tænk hvis man glemte en bog på vejen ud
til Moesgård, udbryder hun imens hun kig-
ger op fra en bog om Ghana.

Der er normalt kamp om de meget få læse-
pladser, som findes på Humaniora.
Moesgård-fagene hører til dem, der har re-
lativt flest, men selvom der faktisk er ledige
læsepladser, har Dorthe Skovgård alligevel
valgt at købe en læseplads i byen.

Moesgård er laaangt væk
Omkring 15 etnografistuderende lejer sig for
tiden ind i lokaler på fjerde sal på Vesterbro
Torv. For mange af de etnografistuderende
er de private læsepladser en praktisk løs-
ning, der får hverdagen til at hænge bedre
sammen.

�Hvis man skal ud til Moesgård for at læse
skal man have hele dagen til det, forklarer
Allan Petersen, der arbejder på et kombine-
ret speciale/feltrapport og fortsætter:

�For mig handler det også om at være i et
fagligt miljø hvor jeg har kontakt med an-
dre etnografistuderende der ligesom jeg er
i gang med at skrive en større opgave.
Selvom folk kommer her på Fokus for at ar-
bejde, er der også tid til en faglig snak, og
det gør at der er en god og hyggelig stem-
ning her på �kontoret�, understreger Allan
Petersen.

På Moesgård er der læsepladser til de

ph.d.-studerende på første sal, mens de der
er i gang med at skrive speciale, feltrapport
og magisterkonferens, må nøjes med en
plads på biblioteket.

�Det forekommer mig at være mere beha-
geligt at læse her på Fokus, end at læse på
biblioteket på Moesgård. Selvom jeg ikke har
siddet på biblioteket på Moesgård, har jeg
en fornemmelse af at der er megen trafik ind
og ud af lokalet, siger Allan Petersen.

Etnografisk netværk
Kontorfællesskabet opstod fordi en gruppe
etnografer ville lave et netværk for etnogra-
fer. Intentionen var at bruge etnografien

udadtil og formidle viden om kultur og sam-
fund. Det er blandt andet blevet til et
simulationsspil om kulturmøder, som har
været brugt i undervisningen på gymnasier
og højskoler. Men nu er det så som så med
projekterne, og det etnografiske netværk er
i stedet blevet til en sammenslutning af
etnografistuderende, der nyder godt af en
læseplads i byen.

�Siden afstanden til Moesgård er lidt af et
problem, ville det da være fint, hvis
Moesgård i fremtiden kunne tilbyde læse-
pladser til specialestuderende i byen, slut-
ter Dorthe Skovgård.

�� ry

Plads

Der er ikke mange læsepladser
på Humaniora og stort set

ingen grupperum til de
studerende, der så må mødes  i

kantiner eller som her i
Vandrehallen.

Men på det flot beliggende
Moesgård er der ligefrem ledige
læsepladser - fordi  det ligger 6

km fra Århus by.

Evalueringer på WWW
Fremover kan  alle Evalueringscenterets evalueringer af universitetsfag (og andre fag) læses på WWW.
På centerets nye hjemmesider finder man også den officielle evalueringsmodel og oversigter over
både afsluttede,  igangværende og kommende evalueringer.
Evalueringscenteret hører til under Undervisningsministeriet og skal systematisk evaluere alle
videregående uddannelser i Danmark.
 c h t t p : / /www.evc .dk
Alle web-adresser finder du samlet på HUMavisens web-sted
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Brohoved på Barnow
Universitetet får fodfæste
på den attraktive Barnow-
grund
Rendegravere, cementblandere og trykluft-
bor bliver kørt i stilling på den gamle
Barnow-grund, når Aarhus Universitet går
i gang med at opføre en ny bastion i efter-
året 1997. Første etape af byggeriet består
af seks bygninger, som skal ligge på hjør-
net af Ringgaden og Randersvej. Allerede
i januar 1999 forventes de første to bygnin-
ger at stå klar til at modtage de moderne
fremmedsprog.
De to blokke bliver universitetets brohoved
på den gamle Barnow-grund og dermed
udgangspunktet for det videre byggeri.

Senere er der planer om at bygge yderli-
gere fire blokke på Barnow-grunden, hvor
der skal være kontorer og undervisningslo-
kaler, som kan bruges af både erhvervslivet
og universitetet. Bygningerne hænger sam-
men to og to med store glaspartier mellem
sig. Bag glasfacaderne vil der være en ind-
gang med trappe og foyer, men glas-
partierne kommer også til at fungere som
rene støjskærme ind mod de boliger, der
senere vil skyde op på Barnow-grunden.

Sprogfag bliver samlet
Universitetet slår sig dog ikke til tåls med to
bygninger til at huse de moderne fremmed-
sprog, men har planer om at okkupere en
større bid af Barnow-grunden. Ideen er at
samle Engelsk, Tysk, Lingvistik, Dansk, Ro-
mansk, Europastudier og de slaviske sprog
under ét.

Der er planer om et stort fælles bibliotek
for fagene i bunden af de første to bygnin-
ger, som universitetet er gået i gang med at
opføre. Oven på biblioteket vil der være
undervisningslokaler og kontorer i fem eta-
gers højde.

Derudover skal der i én af de bygninger,
som universitetet har lagt beslag på, være et
multimedieværksted og en kantine. Der vil
være opholdsrum og læsesale til de stude-
rende og øverst oppe på to af husene kan
man nyde sin frokost i solen fra en sydvendt
tagterrasse. Så i fremtiden kan alle sprog-
ekvilibrister se frem til at møde hinanden i
universitetets sproglige og litterære hjørne.

Samarbejde på tværs
Det sproglige hjørne på Barnow-grunden
kan vise sig at blive en akademisk legeplads
for studerende og undervisere. Den arkitek-
toniske finesse med at samle bygningerne

to og to indbyder til tværfaglige eksperimen-
ter.

�Bygningerne giver gode muligheder for
at samarbejde på tværs af fagene. Man
kunne forestille sig at lingvister og litterater
på forskellige fag kunne få noget godt ud af
at være placeret på samme etage i to sam-
menhængende bygninger, siger dekan
André Wang Hansen med et glimt i øjet.

Han understreger dog, at en traditionel
fagopdeling mellem fagene stadig er en
mulighed.

�Men der er ikke noget at være bange for

ved at flytte sammen, tilføjer han opmun-
trende.

Først i det nye Barnow-kompleks bliver
efter alt at dømme Romansk, som skal flytte
fra lokalerne på Trøjborg. Dernæst kan En-
gelsk, Tysk, Lingvistik, Slavisk, Europa-
studier og måske Dansk se frem til at skulle
nyde faciliteterne og den gode udsigt over
Århus fra det fem etager høje byggeri.

Forskningsfonden betaler
Finansministeriets angst for at den danske
økonomi skal løbe løbsk på grund af for
meget aktivitet i byggebranchen har fået
regeringen til at iværksætte et byggestop.

Det rammer nogle af de ombygninger, som

Barnow
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universitetet er i gang med. Det gælder
blandt andet ombygningen af Ortopædisk
Hospital, hvor byggeriet vil blive udsat i
nogle måneder.

Men byggeriet på Barnow-grunden blev
dagen før det første spadestik undtaget af
regeringens byggestop. Så i Aarhus Univer-
sitets Forskningsfonds ejendomsselskab,
Feas, er der grund til at glæde sig over byg-
geriet. Det er nemlig Forskningsfonden, der
betaler for byggeriets første etape på
Barnow-grunden.

�Selvom forskningsfonden træder ind som
storinvestor i byggeriet vil det ikke gå ud
over fondens andre aktiviteter, siger dekan
André Wang Hansen.

�Der vil stadig være de samme midler til
rådighed til fortsat at støtte forskningen.

� ry
Rektor Henning Lehmann
tog det første spadestik på

Barnow-grunden en
bagende varm sommerdag

i august. Allerede i 1999
skal seks bygninger stå

klar til at huse de moderne
fremmedsprog og en del af

seminariet.

Sprogfagenes nye hjem anno 1999 set fra Randersvej. Bygnin-
gerne hænger sammen to og to kun adskilt af store glaspartier
med trappeopgang og foyer (Arkitektfirmaet NCC Rasmussen

& Schiøtz' skitse).

Barnow
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Færre ansøgere � og rekord-optag
1200 nye studerende selv
om der var en tiendedel
færre ansøgere på
Humaniora end sidste år
Der var 1.800, som havde et humanistisk
fag på Aarhus Universitet øverst på den
prioriterede og koordinerede ønskeseddel
i år. Det var knap 200 færre end sidste år.
Til gengæld kommer 1.250 af dem ind � og
det er ny rekord.
Der var færre 1.-prioritetsansøgere til næ-
sten alle fag på Humaniora. Kun Slavisk og
Middelalderarkæologi fik flere 1.-prioritet-
sansøgere end sidste år.

Generelt faldt ansøgningen med 10% � og
det gælder også for Aarhus Universitet som
helhed.

Mediefag mindre søgt
Noget overraskende er der færre 1.-prioritet-
sansøgere til både informations- og medie-
videnskab end i 1996. Det fik grænse-
kvotienten på informationsvidenskab til at
falde fra 9,5 til 9,2 mens medievidenskab på
trods af det færre antal ansøgere steg fra 10,0
til 10,1.

Lavere kvotienter
Grænsekvotienten steg dog kun på Medie-
videnskab, som med 10,1 har landets høje-
ste adgangskrav for kvote 1. Det overgår
sågar jordemoderuddannelsen, der ellers
har toppet i mange år.

Alle andre kvotienter forblev enten ufor-
andrede eller faldt en smule.

På Slavisk blev alle optagne for tredje år i
træk, og for første gang var der også fri ad-
gang til tyskstudiet og indenfor Humaniora
III-området.

Enestående rekord
Det er ikke med fakultetets bedste vilje, at
optaget er steget med næsten en fjerdedel i
år, sådan som det blandt andet også frem-
går af dekanens velkomst på side 3.

Fakultetet havde foretrukket at optage
godt 1.000 studerende ligesom sidste år, men
efter politisk pres fra ministeriet endte det
altså med det nuværende optag.

På Fuglsø-seminaret i næste uge skal Re-
præsentantskabet diskutere optaget for
1998, og der er næppe stemning for at op-
tage så mange studerende igen til næste år.

På den måde kan rekorden blive både stå-
ende og enestående.

slam

Tabellen viser antallet
af tilbudte pladser
via den koordinerede
tilmelding (august
måned). Derfor er
studieskiftere og
sidefagsstuderende
ikke med, ligesom der
heller ikke er taget
højde for, at ansø-
gerne alligevel siger
nej tak til pladsen,
eller medregnet
stand-by pladser eller
resultatet af
optagelsesprøven til
musik.

Optag 97

 Optagne (tilbudte pladser)

 FAG Kv. 1 Kv. 2
Optag
1997

Optag
1996

Ændring
96-97

 HUMANIORA I

 Engelsk 81 35 116 90 29%

 Fransk 26 12 38 36 6%

 Italiensk 13 5 18 13 38%

 Spansk 18 14 32 34 -6%

 Historie 87 41 128 98 31%

 Idehistorie 51 14 65 51 27%

 HUM I 276 121 397 322 23%

 HUMANIORA II

 Nordisk 69 31 100 79 27%

 Filosofi 28 7 35 36 -3%

 Litteraturhis t. 37 10 47 41 15%

 Kunsthistorie 43 28 71 57 25%

 Dramaturgi 18 9 27 30 -10%

 Etnografi 74 31 105 82 28%

 HUM II 269 116 385 325 18%

 HUMANIORA III

 Brasiliansk 8 0 8 12 -33%

 Japansk 19 0 19 19 0%

 Lingv istik 26 0 26 34 -24%

 Kinesisk 23 0 23 12 92%

 Indisk 8 0 8 4 100%

 Klass. filologi 35 0 35 30 17%

 Ungarsk 1 0 1 1 0%

 Finsk 1 0 1 0 ----

 HUM III 121 0 121 112 8%

 ARKÆOLOGI

 Klass. Arkæologi 15 0 15 9 67%

 Forhist. Arkæologi 34 9 43 31 39%

 Arkæologi 49 9 58 40 45%

 SLAVISKE FAG

 Russisk 22 1 23 12 92%

 Øvr. slaviske fag 19 1 20 6 233%

 Slavisk 41 2 43 18 139%

 SÆROPTAG

 Informationsv idenskab 39 26 65 55 18%

 Mediev idenskab 20 20 40 36 11%

 Middelalderarkæologi 19 7 26 14 86%

 Musik 31 19 50 50 0%

 Tysk 68 1 69 60 15%

 TOTAL 933 321 1254 1032 22%
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Grænserne falder. For tredje år i træk bruger
fakultetet de samme optagelsesområder, og
kvotienterne er kun steget på informations- og
medievidenskab.
Bemærk! Det gælder kun for enkelte områder
at alle med den pågældende kvotient er kommet
ind - i de fleste tilfælde har man brugt alder
som tiebreak for, hvor der ikke var plads til hele
gruppen med den pågældende grænsekvotient.

Nej til karakterkrav
Fag fik nej til at indføre et
mindstesnit på 8,0 som
adgangskrav
Lave adgangskrav tiltrækker umotiverede
eller måske uegnede studerende. Derfor
har Germansk (Tysk) søgt om at få indført
en minimumskvotient på 8,0 i forbindelse
med optaget i 1998, men det afslog både
Studieudvalget og Fakultetsrådet, trods stor
forståelse begge steder.
Netop tysk er blandt de fag, som er ramt af
et højt frafald (se artiklen i HUMavisen nr.
16) blandt de første årgange.

På instituttet er man ikke i tvivl om, at det
hænger sammen med, at fagets studerende
generelt kommer med et lavere gennemsnit
fra gymnasiet end andre sprogfag her på ste-
det.

I 1997 var adgangskravet til tysk 7,7 og der-
med det næst-laveste på fakultetet.

Det tiltrækker studerende, som nok ønsker
at studere på et universitet, men hvor tysk
måske kun er 4. eller 5. prioritet.

�Og de brænder jo ikke så meget for stu-

diet, som dem, for hvem tysk er ønskefaget,
forklarede studieleder Karsten Hvidtfeldt
Nielsen i HUMavisens marts-nummer.

Forståelse, men nej
�Vi er meget opmærksomme på, at hvis et
fag har relativt mange mindre motiverede
studerende, så vil det selvfølgelig påvirke
både studiemiljø og gennemførsels-
procenter og dermed bevillinger til faget,
siger Studieudvalgets formand Helle Juel
Jensen.

�På den anden side modtager vi nu langt
flere studerende end tidligere, og alle fag er
derfor nødt til at omstille sig til de nye be-
tingelser. Skærpede adgangskrav fjerner
symptomerne, men forholder sig ikke til en
ny virkelighed, forklarer formanden, der
dog har forståelse for problemerne på Ger-
mansk.

Fakultetsrådet var enigt i udvalgets hold-
ning.

�Umotiverede eller uegnede studerende
falder jo fra eller dumper, konstaterede Mor-
ten Kyndrup under rådets diskussion.

�Universiteterne har hidtil brugt studen-

tereksamen til at begrænse antallet af op-
tagne rent kvantitativt. Dette forslag vil
bruge studentereksamen til at sortere kvali-
tativt, noterede det eksterne medlem,
gymnasierektor Marianne Abrahamsen sig.

De studerende rejste også spørgsmålet om
en ny måde at undervise på.

�Spørgsmålet om adgangskrav afhænger
af  om vi stiler mod masseuddannelser eller
det traditionelle universitet, sagde de stu-
derendes Kari �Sof � Schougaard.

Kun sprogkrav
Det er derfor fortsat kun en gruppe sprog-
fag � blandt andet tysk �  som kræver B- el-
ler C-niveau i det pågældende fag fra gym-
nasiet, foruden Musik, hvor man som hidtil
også skal bestå en optagelsesprøve.

I år blev alle ansøgere optaget på tysk-stu-
diet.

slam

Generelle og specielle krav til optagelsen i 1998
findes i brochuren Optagelse 1998, som er
udgivet af Studiekontoret.

Optag 97

Antallet af 1.-prioritetsan-
søgere faldt gennemsnitligt

med omkring 10 procent.
Slavisk mere end fordoblede sit

ansøgertal, men det skal ses i
lyset af at der i 1995 var 29 1.-

prioritetsansøgere til de
slaviske studier. Mest bemær-

kelsesværdigt er nok faldet i
Humaniora II-gruppen på

17%.

For at undgå denne ekstra forklaring, har
dagspressen offentliggjort kvotienter, der er 0,1
lavere (altså den kvotient, som helt sikkert har
givet adgang).
Sammensætningen af fag i de optagelsesom-
råder, der dækker over flere fag ændrede sig fra
år til år i perioden 1992-94 og kan derfor ikke
fuldt ud sammenlignes med perioden 1995-97.

 Ansøgninger (1. prioritet)

 FAG 1997 1996 Ændring

 Slavisk 35 10 250%

 Middelalderarkæologi 33 24 38%

 HUM III 94 94 0%

 Arkæologi 62 62 0%

 HUM I 564 574 -2%

 Musik 99 103 -4%

 Tysk 44 51 -14%

 HUM II 673 810 -17%

 Medievidenskab 135 170 -21%

 Informationsvidenskab 64 93 -31%

 TOTAL 1803 1991 -9%

 Grænsekvotienter 1997 1996 1995 1994 1993 1992

 Humaniora I 9,1 9,1 9,2 9,1 9,4 9,2

 Humaniora II 9,4 9,4 9,5 9,4 9,6 9,4

 Humaniora III Alle opt. 8,3 8,3 8,4 8,1 9,4

 Arkæologi 8,4 8,8 8,9 8,6

 Slavisk Alle opt. Alle opt. Alle opt.

 Tysk Alle opt. 7,7 8,6 8,4 8,0

 Informationsvidenskab 9,2 9,5 9,0 9,0

 Medievidenskab 10,1 10,0 9,9 9,5

 Musik 9,2 9,4 9,6 9,7 9,9 9,5

 Middelalderarkæologi 8,4 8,8 8,9

 Humanistiske fag under Teologi:

 Religionsvidenskab 9,3

 Semitisk filologi Alle opt.

 Relaterede fag under Naturvidenskab:

 Idræ t 9,1
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Fra bachelorgrad til erhvervsliv

Mag.art. i modvind
give fagligt bagslag at miste et år af magister-
faget på bachelorniveau, understreger Helle
Juel Jensen, formand for fakultetets Studie-
udvalg,

Derfor har flere fag ønsket at gå udenom
studiestrukturen. Blandt andet Filosofi, som
netop har fået afslag på at dispensere fra
studiestrukturen og kræve en et-faglig BA
som adgang til deres magisterkonferens.
Også Musik har søgt om dispensation.

�Det er disse ansøgninger, der har fået
Fakultetsrådet til at tage magister-
konferensen op til diskussion igen. Men vi
kan ikke nøjes med at debattere magister-
ordningen. Vi bliver nødt til at røre ved hele
studiestrukturen, hvis vi skal lave om på

noget, påpeger formanden for Studie-
udvalget som en forklaring på, hvorfor
magisterkonferensen er en �speget affære�
på fakultetet.

Værdifuld indsigt
�Den to-faglige BA kan være en gevinst for
en magistergrad, netop fordi den er to-fag-

Den to-faglige BA som
adgangsbillet til
konferensen møder
modstand
Efter den nye 1995-bekendtgørelse kan en
bachelorgrad både bestå af ét fag - hoved-
faget - eller to fag: hovedfaget plus en
suppleringsuddannelse. Det betyder, at du
har adgang til at tage en magisterkonferens
uanset om du har en et-faglig eller en to-
faglig bachelorgrad med i bagagen. Den
model vækker ikke begejstring hos alle på
fakultetet.
Byggestenene i den nye
studieordning er en BA af
tre års varighed og ovenpå
den en kandidatgrad eller
en magisterkonferens.
Ifølge 1995-ordningen er
adgangskravene de
samme til kandidatgraden
og magisterkonferensen:
Et bachelorbevis med en-
ten et fag eller to fag. Men
den studiestruktur har si-
den sat grå hår i hovedet på
både Fakultetsrådet og de
fag, som ikke ønsker en to-
faglig BA som adgangsbillet til deres magi-
sterkonferens.

En speget affære
�Det giver konkrete problemer for nogle af
fakultetets fag, fordi de virkelig har brug for
en BA på tre år i magisterfaget. Her kan det

lig og kan bidrage med værdifulde indsig-
ter. Det er en grund blandt flere til at
Fakultetsrådet gav adgang til mag.art. med
en to-faglig BA, siger Helle Juel Jensen, som
sammen med det øvrige Studieudvalg er i
gang med et oplæg til en debat om magister-
graden.

�En anden grund er af mere pragmatisk
karakter. Det vil nemlig være vanskeligt for
nye studerende at fastlægge deres akademi-
ske karriere så tidligt i studieforløbet ved at
beslutte, om deres BA skal være med et el-
ler to fag.

Balancegang
Det Humanistiske Fakultet er fællesnævner

for en række meget for-
skellige fag, og det ser
Helle Juel Jensen som en
del af problemet med
magisterkonferensen.

�Det er ikke let at
stykke en studiestruktur
sammen som forener de
meget forskellige faglige
grupper på fakultetet.
Der er forskelle fra det
ene fag til det andet, og
det er sin sag at gennem-
skue de enkelte fags pro-
tester og finde en ba-

lance. På den ene side skal vi finde en løs-
ning der er fagligt realistisk for fagene, og
på den anden side må ingen føle sig uret-
færdigt behandlet, slutter hun.

Debatten om studiestrukturen fortsætter
på Fuglsø-seminaret.

skr

�Bachelors do it better� kunne være slag-
ordet for de nye BA-moduler, der skal
gøre det lettere at søge job med et
bachelorbevis i hånden. Undervisnings-
ministeriet har givet grønt lys for at uni-
versiteterne kan tilbyde de nye moduler,
som skal hjælpe med at bane den trange
vej fra bachelorgrad til arbejdsmarked
ved at målrette de nyudklækkede
bachelorer mod erhvervslivet.

Ideen er at tilbyde projektmoduler af
op til et halvt års varighed som et frivil-
ligt supplement til den treårige BA. På
Det Humanistiske Fakultet er Studie-
udvalget nu i færd med at se på sagen.

Hvis fakultetet vælger at oprette BA-
moduler, skal de godkendes hos ministe-
riet og vil sandsynligvis først kunne til-
bydes fra sommeren 1998.

skr
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Altid plads til en til
Døren til mediefags
kandidatdel åbner for
studerende udefra � men
den står ikke på vid gab
Nu er der råd for humaniora-studerende,
der efter en suppleringsuddannelse i Infor-
mations- eller Medievidenskab ikke kan
holde fingrene fra computeren og medie-
teorierne. Via et særligt spor på fagenes
kandidatdel er vejen nu banet til fagenes
overbygning, men ikke alle discipliner vil
være åbne for studerende udefra.
�Vi har en række elementer i vores egen
grunduddannelse som er alment humani-
stiske. Det danner grundlaget for at en
række studerende med en anden humani-
stisk grunduddannelse og en supplerings-
uddannelse hos os efter vores mening har
de rette forudsætninger for at læse på over-
bygningen.

Det siger Jørgen Bang, institutleder for In-
formations- og Medievidenskab, der i som-
mer fik Fakultetsrådets blå stempel på ad-
gangen til deres kandidatuddannelser.

Forskel
På trods af det alment humanistiske i ud-
dannelsen vil der være forskel på de, der har
informations- eller medievidenskab som
grundfag og de, der ikke har. Visse fag på
overbygningen er lukket land for stude-
rende med en anden grunduddannelse. På
Medievidenskab gælder det blandt andet
praktikophold.

�Studerende, der ikke har taget vores egen
grunduddannelse i Medievidenskab, har for
eksempel ikke haft disciplinen mediesystem-
analyse. De vil ikke have de samme forud-
sætninger for at komme ind i vores praktik-
forløb som de studerende fra vores grund-
uddannelse, siger Jørgen Bang.

Der er samme spilleregler for �nye� stude-
rende på Informationsvidenskab:

�Her vil der være forskel, fordi studerende
med en anden humanistisk baggrund end
vores egen, vil mangle datalogiske sider af
faget som for eksempel programmering.

En anden titel
Derfor får studerende med en anden grund-
uddannelse en anden titel at smykke sig
med når de tager kandidatdelen på Infor-
mations- og Medievidenskab. Men hvorfor
lave nye titler, når de eventuelle forskelle i
kandidaternes bachelorgrad vil stå på det
færdige eksamensbevis?

�De studerende er jo netop forskellige når
de ikke kommer med den samme baggrund.

�Kandidater i Medier og
Kommunikation vil på mange
måder ligne de kandidater vi

allerede sender ud herfra, hvor
vi havde en 2-årig

kombinationsuddannelse på
overbygningen for studerende

fra andre humanistiske fag,
siger institutleder Jørgen Bang

(Informations- og Medie-
videnskab).

De vil have en anderledes profil, pointerer
institutlederen, som dog ikke mener at kan-
didater med en anden titel vil være dårli-
gere stillet på arbejdsmarkedet.

På Medievidenskab kan en �ny� over-
bygningsstuderende skrive cand. mag. i
�Medier og Kommunikation� på sit visitkort
efterfulgt af titlen på grundfaget. Infor-
mationsvidenskab har ingen titel parat
endnu, fordi adgangen til kandidatuddan-
nelsen kun lige har fået det blå stempel.

Andre dimensioner
Jørgen Bang ser adgangen til kandidatdelen
som et naturligt skridt for de to fag, som
længe har budt andre humaniora-stude-
rende inden for i lokalerne på Trøjborg.

�Vi er formidlingsfag med vidt forskellige
områder, og vi har allerede tradition for at
samle forskellige fag. Blandt andet via den
to-årige kombinationsuddannelse vi tidli-
gere har udbudt på overbygningen, som vi-
ste sig at være populær for en stor gruppe
Humaniora-studerende, siger institut-
lederen for de to fag, og han fortsætter:

�På Informations- og Medievidenskab har
vi allerede glæde af de, der tager en supple-
ringsuddannelse hos os, fordi de bringer nye
dimensioner med ind på fagene. Og så kan
de godt følge med i det faglige på kandidat-
uddannelsen, fordi de kender terminolo-
gien.

På ønskelisten
Adgang til overbygningen for studerende
med en anden humanistisk baggrund har
været på instituttets ønskeliste i længere tid,
men er først blevet til virkelighed med den

nye humanistbekendtgørelse. Studerende
under den gamle ordning har også mulig-
hed for at skifte over på Informations- og
Medievidenskabs kandidatdel.

Ingen adgangsbegrænsning
Der er endnu ingen adgangsbegrænsning til
instituttets nye kandidatlinie.

� Vi regner med, at det vil være attraktivt
for nogle enkelte studerende, som i forve-
jen ville beskæftige sig med medierelaterede
emner på deres overbygning efter en
suppleringsuddannelse, her på stedet. Men
vi kan jo risikere at løbe ind i problemer, hvis
nogen af dem, der ikke kom ind på vores
grunduddannelse, ser det som en alterna-
tiv mulighed, erkender Jørgen Bang.

Instituttet er i øjeblikket i færd med at lave
studieordninger for kandidatuddannel-
serne. Nærmere oplysninger kan du få hos
fagenes studievejledere.
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Æstetikere i Cyberland
I starten af september tog
41 studerende springet ud
i cyberspace på
universitets nye
multimedie-uddannelse.
De fleste er humanister
som med tungen lige i
munden skal forene teknik
og æstetik
De nye multimedie-studerende er gået i
krig med den 1-årige supplerings-
uddannelse, og fra næste år er vejen åben
for en kandidatgrad i den nye uddannelse,
som kom til verden med lysets hast i et
usædvanligt ægteskab mellem Humaniora
og Naturvidenskab. Dén kombination skal
gøre studierne tværfaglige og afspejle vir-
keligheden.
Sammen med studerende fra Datalogi skal
humaniora-studerende blive klogere på de
interaktive mediers mysterier undervejs i
uddannelsen, der er bygget op omkring kur-
ser, tema- og projekt-undervisning. De nye
studerende i interaktive medier kaster sig
ud i discipliner som hypermedier, designteori,
menneske-maskine-interaktion og multimedie-
æstetik inden de når frem til speciale-
skrivningen.

Tværfaglig enhed
De studerende på multimedie-uddannelsen
er vidt forskellige, og det passer Peter Bøgh
Andersen fint. Selv fra Informations-
videnskab er han en af hjernerne bag ud-
dannelsen - han sad med i den gruppe, der
planlagde uddannelsen fra papir til praksis
� og har også har været medforfatter af
studieordningen for de nye studier.

�Uddannelsen består for en stor del af pro-
jektorienteret undervisning, og vi har lagt
op til tværfagligt samarbejde. Det vil afspejle
virkeligheden, hvor mange forskellige fag-
grupper jo arbejder sammen omkring multi-
medier, påpeger han.

Datalogerne og humanisterne skal da også
følge stort set de samme discipliner, og kun
et enkelt fag vil gøre deres uddannelse for-
skellige i struktur.

Forskning
Humanister skal have en æstetisk eller
mediefaglig grunduddannelse i baghånden
for at starte på uddannelsen. I øjeblikket er
det studerende fra Humaniora med grund-
fag i litteraturhistorie, dramaturgi, kunsthi-
storie, musik, informations- eller medie-

videnskab, der har adgang til både bachelor-
uddannelse og kandidatgrad. På længere
sigt skal også andre humanistiske fag bydes
inden for på multimedieuddannelsen.

Bachelor- og kandidatgrad er første skud
på stammen hos det nye fag. Forsknings-
projekter og senere en ph.d.-uddannelse er
også på bedding. Uddannelserne skal have
til huse i Intermedia Laboratoriet, som bli-
ver bygget i Århus på et senere tidspunkt.

Vant til multimedier
Multimedier er en kombination af forskel-
lige medier, lige fra billeder og tekst til 3D-
grafik, video og lyd. Noget de studerende
fra de æstetiske fag er vant til gennem deres
studier af fx film, billeder og musik, hvor
multimedier allerede er hverdag. Til gen-
gæld er det de færreste humanister, der kan
bryste sig af en teknisk viden om medierne.
Den side af sagen får humanisterne stiftet
bekendtskab med under deres uddannelse
i multimedier.

Specialisering
Det er ikke meningen, at de nyudklækkede
eksperter skal vide alt, når de slutter deres
uddannelse i multimedier.

�Ingen forventer, at en person skal kunne
det hele under en filmproduktion. På
samme måde er der ikke nogen, der kan
mestre alting under arbejdet med et multi-
medieprodukt. De studerende skal bruge
det, de har med ind på faget i forvejen, nem-
lig deres grundfag, og det giver dem mulig-
hed for at specialisere sig og blive kandida-
ter eller bachelorer med deres egne, særlige
kvalifikationer. Multimedieuddannelsen vil
uddanne kandidater med meget forskellig
baggrund, og det er også meningen, siger
Peter Bøgh Andersen.

Der er mere at læse om multimedie-uddannel-
sen på

h t t p / / :www.mu l t imed ia .aau .dk

Du kan også kontakte Peter Bøgh Andersen
(Informations- og Medievidenskab) på tlf. 8942
1955 eller e-mail pba@imv.aau.dk eller Kaj
Grønbæk (Datalogi), tlf. 8942 3188 eller e-mail
kgronbak@daimi.aau.dk.

skr

Multimedier
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Multimedier uden hjem
Den nye uddannelse i
multimedier holder til i
lånte lokaler
Nok skal de nye studerende i multimedier
boltre sig i cyberspace, men i den virkelige
verden har uddannelsen endnu ikke fået
et hjemsted og må nøjes med lånte lokaler
på Trøjborg. Universitetet og Center for IT-
forskning prøver i øjeblikket at etablere et
laboratorium hvor uddannelsen kan få bli-
vende sted.
De nye multimedie-studerende mødte før-
ste gang op i Kunsthistories gamle bibliotek
i Trøjborgkomplekset, hvor uddannelsen
holder til indtil videre. Senere skal multi-
medieuddannelsen høre hjemme på Center
for IT-forsknings  multimedielaboratorium,
Intermedia Laboratoriet. Centeret, der hø-
rer under Forskningsministeriet, skal
fremme forskning i Informationsteknologi.

Intermedia Laboratoriet bliver foruden kandi-
dat- og ph.d.-uddannelser hjemsted for pro-
jekter og forskning udi de interaktive me-
dier i Århus.

Intermedia Laboratoriet skulle ifølge pla-
nen have til huse på Kasernen i Langelands-
gade sammen med de æstetiske fag, men
problemer med byggetilladelsen hos kom-
munen spænder i øjeblikket ben for dén ide.

Universitetet arbejder lige nu på at finde
et egnet sted til multimedie-uddannelsen,
så stedet kan få sine egne lokaler. En løsning
kan blive midlertidige barakker bag Datalo-
gisk Afdeling, der kan tages i brug ved års-
skiftet.

skr

Mestre i MultiMedier
Ny Master-uddannelse for
multimedie-humanister på
deltid
Master of Multimedia Arts. Det er titlen på
deltidsuddannelsen i multimedier under
Jysk Åbent Universitet. Adgangsbillet: En
humanistisk bachlelorgrad og mindst tre
års praktisk erhvervserfaring.
I år har 12 studerende taget hul på master-
uddannelsen, som er designet specielt til hu-
manister med en æstetisk eller mediemæssig

uddannelse og minimum tre år på arbejds-
markedet. Halvandet års studier i multi-
mediernes fagre nye verden skal forsyne
dem med viden og kompetence til brug på
deres arbejdsplads. På lige fod med fuldtids-
uddannelserne skal master-uddannelsen
være med til at dække det store behov for
multimedie-eksperter i det offentlige og det
private erhvervsliv.

Skal bruge erfaring
MMA´en, som den også hedder, er delt op i
moduler, så de studerende kan melde sig på
de enkelte discipliner og tage uddannelsen
i den rækkefølge og i det tempo, der passer
dem. Masters-uddannelsen er sat sammen
af kurser og projekt-arbejde i en skønsom
blanding af humanistiske og datalogiske fag.

Studierne har rod i hver enkelt studeren-
des eget fagområde, og de MMA-stude-
rende vil møde kurser fra både kandidat- og
suppleringsuddannelsen på deres vej gen-
nem multimediejunglen. Meningen er at de
studerende skal udnytte deres job-erfaring
i løbet af studierne. I lighed med fuldtids-
uddannelserne runder de studerende ud-
dannelsen af med at skrive speciale.

Der er også oprettet en Master of Multimedia
Science, møntet på studerende med bag-
grund udi det naturvidenskabelige.

Yderligere information samt studieordningen
for MMA- og MMS-uddannelserne kan du få
hos
Åben Uddannelse, Bygning 340, Nordre
Ringgade 1, 8000 Århus C. Telefon 8942 1166.
E-post: jau@aau.dk.
http://www.aau.dk/dk/aabenudd.htm

skr
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Sygesikring dækker ikke studierejser
Det gule sygesikringsbevis
gælder ikke, hvis man har
fået støtte til sit
studieophold
Det gule sygesikringsbevis har indbygget
rejsesygesikring, når man rejser rundt i
Europa og Middelhavslandene. Sygesikrin-
gen betaler både almindelig lægehjælp,
medicin, en tur i ambulance og eventuelt
turen hjem, hvis det er nødvendigt. Det kan
ellers være dyre �fornøjelser� i udlandet.
Men hvis man har fået støtte til sit udlands-
ophold, så dækker det gule sygesikrings-
bevis ikke.
Beviset dækker alle ferierejser, men ikke
forretningsrejser eller rejser, hvor man er
ude og søge arbejde. Studierejser bliver be-
tragtet som en ting midt i mellem, studie-
rejser for egen regning er dækket, men ikke
rejser, �hvortil der ydes tilskud�.

Kost og logi bliver også betragtet som til-
skud, mens SU eller anden overførsels-
indkomst ikke er det.

Har du fået et tilskud fra fakultetet til en
specialerejse eller fra et EU-program til et
udlandsophold, så er du altså ikke dækket
af den gule rejsesygesikring.

Samme dækning med E111
Men fortvivl ikke. Går din studierejse til et
land inden for EU eller Norden kan du hente
en E 111 formular på Social- og Sundheds-
forvaltningen herhjemme. Med den i hån-

den får du stort set samme dækning som
med det gule sygesikringsbevis. Og hvis du
har Storbritannien som mål, behøver du slet
ingen formular. Her tager du dit danske pas
ved hånden og henvender dig hos en læge
eller sundhedsforvaltningen på stedet og
søger om sygesikring der.

Skal du til fjernere himmelstrøg end vore
nordiske og europæiske broderlande må du
derimod selv sørge for forsikringen. Spørg
på Internationalt Sekretariat, hvor de kan
fortælle dig mere om universitetets aftale
med Europæiske Rejseforsikring. Eller grib
fat i dit eget forsikringsselskab og hør, om
de kan lave en særlig rejseforsikring til dig.

Hvis du gerne vil sikre dig yderligere, kan
du tegne en tillægsforsikring, der for eksem-
pel kan dække din families transport, hvis

Altid huske aldrig glemme på
rejsen: Det gule sygesikringsbevis

dækker ikke, hvis du har fået
tilskud til din studierejse. Men

der er andre måder at sikre sig på.

der sker noget med dig under din rejse. In-
ternationalt Sekretariat har de nærmere de-
taljer.

Sygesikringens pjece Rejsesygesikringen kan
fås på biblioteket.
Internationalt Sekretariat har åbent mandag
til fredag 10-12. Tlf. 89422320.

 slam-skr
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Studievejledningen
flytter
Fakultetets studievejledning, der især rådgiver om individu-
elle tilrettelagte uddannelser og studieskift, men også tager
sig af generel studievejledning, er i færd med at flytte hen
på den nye �studentergang�.

I løbet af de nærmeste uger rykker studievejledningen fra
stueetagen i bygning 328 til stuen i bygning 327.

Vejledningens træffetider er:
Tirsdag 10-12 � Trine Eltang

(e-mail: admite@adm.aau.dk)
Torsdag 10-12 � Kari �Sof � Schougaard

(e-mail: admisf@adm.aau.dk)

Desuden kan fakultetsstudievejledningen træffes på tele-
fon 8942 1232.

Legater til USA
Danmark-Amerika Fondet alias Fulbright Kommissionen
tilbyder en række studie- og forskningsophold i USA i det
akademiske år 1998-99.
Støtten består i enten en nedsættelse eller bortfald af studie-
afgiften og/eller et stipendium (typisk 50.000 kr.)

For at komme i betragtning skal ansøgere være danske stats-
borgere og have studeret mindst 1 år ved en højere lærean-
stalt, hvor ikke andet er bemærket.

Desuden kræves færdighedsprøver i engelsk (TOEFL og
GRE). Tilmeldingsblanketter til prøverne fås hos Fulbright
Kommissionen.

Ansøgningsfristen er for alle studieophold onsdag den 12.
november 1997 kl. 12.00.

Ansøgningsskema til stipendiet samt yderligere oplysninger kan
fås ved at indsende en kort beskrivelse af studiemæssig baggrund
samt en adresseret A4 kuvert frankeret til 250 gram til DAN-
MARK-AMERIKA FONDET, Fiolstræde 24, 3. sal, 1171
København K. Tlf.: 33 12 82 23, kl. 9-15.
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Kor, sang og studiekredse
Studentermenigheden tilbyder igen i
dette semester universitetets studerende
at tage del i enten koret, tolvsangen eller
en af ni studiekredse, som Studenter-
menigheden står for:

Kor
Studentermenighedens Kor, under le-
delse af musikstuderende Thomas Lind-
ved, øver hver mandag aften kl. 19.00 -
21.00 i Møllevangskirkens krypt. Start:
Mandag d. 1. september. Kontakt: Thomas
Lindved, tlf. 86 16 62 86. Kordeltagelse
koster 100,- kr. pr. semester.

Tolvsang
Studentermenighedens Tolvsang starter:
Mandag d. 1. september. Der afholdes
Tolvsang på alle hverdage kl. 12.12 i Stu-
denternes Hus, lokale 126.

Studiekredse
Bibelkreds I.
Start: Torsdag d. 11. september kl. 18.00.

Undervisning, tilbud

Kontakt: Studenterpræst Steen Andreassen,
tlf. 86 12 41 03, for yderligere oplysninger,
bl.a. mødested.
Kirkelig velsignelse af registreret partner-
skab.
Start: Søndag d. 14. september, kl. 19.00.

Skønlitterær studiekreds om det maskuline
og feminine
Ved lektor Else Svendsen. Start: Onsdag d.
17. september, kl. 19.00.

Religionsmødet.
Start: Torsdag d. 18. september, kl. 19,30.

Engelsk-sproget bibelkreds.
Start: Mandag d. 22. september, kl. 19.00 i
Møllevangskirken.

Menneskerettigheder, sult og nødhjælp
Ved  landskonsulent Else-Maria Skyum, Fol-
kekirkens Nødhjælp. Start: Onsdag d. 24.
september, kl. 19.00.

Bibelkreds II.
Start: Tirsdag d. 30. september, kl. 19.00.

Studiekreds om Indien
Ved 2 tidligere Indiens-volontører. Yder-
ligere oplysninger hos: Elisabeth H. Ras-
mussen, tlf. 86 16 94 92, bl.a. start-
tidspunkt og mødested.

Kreativt bibelarbejde.
Start: Torsdag d. 2. oktober, kl. 19.00

For alle studiekredse gælder, at det videre
forløb aftales første mødeaften, og at
mødestedet er Studentermenighedens Hus,
Rødkløvervej 3, hvis intet andet er nævnt.
Forhåndstilmeldinger modtages gerne på tlf.
86 12 41 03 (studenterpræsten) el. 86 16 61
27 (studentermenighedssekretæren).

Undervisning efterår 1997
Cekvina

Køn- og kultur i 90�erne: teori og metode
Hanne Chone

Nogle grundbegreber i psykoanalysen
Kirsten Hyldgaard

Fotografiet som personlig kommunikation
Leif Zacho

Film, Gender, Sexualities
Thomas Byers

Scandinavian Media, Gender, and Cultural Studies
Karen Klitgaard Povlsen

Tværfag: Legemernes leg
Rune Gade og Marianne Raakilde Jespersen
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H j e m m e s i d e r :

Endnu ikke plads til studerende

Interne informationer på Web
Humanioras interne web,
HUGIN, er åbnet
Vil du vide, hvem der laver hvad på fakul-
tetssekretariatet, slå op i en regelsamling, se
hvordan fakultetet kan hjælpe med en pres-
semeddelelse eller læse om hvordan du
håndtere dine web-sider, så kan du slå op i
HUGIN, fakultetet interne web.

Det ligner et ganske almindeligt web-sted,
men det er kun computere, som er tilknyt-
tet Humaniora og universitetets administra-
tion, som har adgang til HUGIN.

HUGIN er stedet, hvor fakultetet løbende
vil lægge flere og flere oplysninger ud, og
hvor fakultetets ansatte og studerende vil
kunne hente både oplysninger og ansøg-
ningsskemaer m.m.m.

Hurtig information
Fakultetssekretariatet udgav i maj måned en
lille folder, Hvem laver hvad i fakultets-
sekretariatet, men siden da er fire af medar-
bejderne skiftet ud, og en række arbejdsop-
gaver er rokeret. Fakultetssekretariatet står
overfor at ansætte to nye medarbejdere i
efteråret, og så vil der igen ske ændringer i
hvem, der laver hvad.

Mens pjecen altså allerede er delvist for-
ældet, så er der opdaterede oplysninger på
HUGIN.

Regelsamling
Der er på langt sigt meningen, at HUGIN
skal indeholde hele fakultetets �regel-
samling�, dvs. samtlige interne forskrifter,
vejledninger og regler. I øjeblikket er der
henvisninger til de regler, der står over
fakultetets egne; nemlig universitetets regel-
samling  og love og bekendtgørelser på un-
dervisningsområdet.

Nogle af de første af fakultetets retnings-

linjer, som kommer ind på HUGIN, bliver
om rejser og ph.d.-evaluering.

Alt om WWW
HUGIN har naturligvis en udførlig beskri-
velse af fakultetets eksterne web. Her står
hvordan man får, redigerer og nedlægger en
hjemmeside, hvad en web-side skal og bør
indeholde, henvisninger til nyttig software
og tekniske råd og tricks.

PR
Foreløbig er det kun Informationsudvalget

HUGIN er opkaldt efter den ene
af Odins informationshungrende

ravne. På vores verdslige plan
står HUGIN for Humanioras

Generelle Intranet, dvs. interne
netværk.

blandt fakultetets udvalg, som er repræsen-
teret på HUGIN. Udvalget fortæller blandt
andet, hvem der er med, og hvordan det kan
hjælpe med presseomtale af fx nye bøger.

slam
Du finder HUGIN på
h t t p : / /www.hum.aau .dk /dk / i n te rn /

Studerende, der brænder for at lave sine
egne web-sider, må lade ilden være tændt
lidt endnu. Det kræver nemlig en hoved-
rengøring på den web-server, som de stu-
derendes web-sider skal ligge på, før der
bliver plads.
For at give plads til alle indfører fakultetet
en begrænsning på 10 MB per studerende,
og eftersom web-serverens harddisk løb tør
for plads i starten af september, må de mest
�fyldige� studerende altså rydde op og be-
grænse sig inden der bliver lukket op for

web-siderne.
10 MB  svarer til cirka 4000 siders tekst �
uden grafik. Omvendt er der ingen græn-
ser for hvor meget et enkelt foto kan fylde.

Gratis service
Når de studerende i løbet af efteråret kan
begynde at lave egne hjemmesider på
WWW, kræver det � udover de tekniske fær-
digheder � et adgangskort til fakultetets edb-
brugerrum og at man underskriver en er-
klæring om at overholde reglerne for brug

af WWW, der blandt andet slår fast, at man
ikke må drive forretning på sin web-side.

slam

Studerende, der er interesserede i selv at lave
web-sider kan holde øje med nedenstående for
at se, hvornår der bliver åbnet for studenter-
sider (der er kun adgang fra fakultetets
computere):
h t t p : / /www.hum.aau .dk /dk / i n te rn /webed /
h jemmes i . h tm

Edb & WWW
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Advarsel mod computer-vira
Alle læreres computere
bliver nu automatisk
virus-tjekket, men blandt
sekretærer og studerende
er der stadig smittefare
Efter at virusen DelWin (Delete Windows
= Slet Windows) i august blev fundet på
fakultetets centrale computer, har edb-af-
delingen nu indført automatisk virus-tjek,
hver gang man logger ind på netværket.
Til gengæld har fakultetets sekretærer på det
såkaldte røde net og de studerende i edb-
brugerrummene ikke samme automatiske
beskyttelse.

Det er kun brugerne på den såkaldte
HUM1-server, der får tjekket sin harddisk
og eventuelle disketter. Sekretærerne er til-
knyttet ADM-serveren og de studerende i
brugerrummene HUM2-serveren, hvor det
ikke er umiddelbart teknisk muligt at lave
samme beskyttelse.

Derfor opfordrer edb-afdelingen kraftigt
alle til at tjekke samtlige disketter for virus,
når man sætter dem ind i maskinen. De fle-
ste computere er sat op, så man fra start-
menuen kan aktivere et anti-virusprogram.

Disketten ud
Det automatiske tjek er dog ikke en fuld-
stændig beskyttelse. Man kan risikere at in-
ficere sin harddisk ved at have en syg di-
skette i sit diskettedrev, når man tænder og/
eller booter computeren (starter computeren
efter at have resettet den med fx Ctrl-Alt-
Delete).

Det enkle middel herimod er at huske at
tage alle disketter ud, inden man slukker og
først sætte nye disketter ind, når du har
logget ind og maskinen er helt færdig med
starte op.

Virus-beskyttelsen på HUM1-serveren vir-
ker kun, når man er logget ind.

Gratis anti-virus
Sekretærer og studerende kan � indtil de
universitetets forskellige edb-afdelinger fin-
der en teknisk løsning � selv tjekke for virus
med Sophus Sweep-programmet, som alle
computere på universitetet har licens til.

Det er i øvrigt det samme program, der står
for det automatiske virus-tjek.

slam

Sophus Sweep programmet (altid nyeste
version):
h t t p : / /www.aau .dk / l oka l / da ta /

FORM-virusen er desværre temmelig ud-
bredt i edb-brugerrummene.

Heldigvis er FORM en �mild� virus, da
den kan ødelægge indholdet på dine di-
sketter, mens den ifølge McAfee Virus Info
Library sjældent formår at ramme hard-
disken. Den kan dog få hele sytemet til
at gå ned, og  man kan ikke altid skrive
ud fra WordPerfect.

Det er en såkaldt boot virus, som sætter
sig på boot-sektoren på disketter og hard-
diske, dvs. det område, som computeren
bruger, når den ser på en diskette eller
harddisk for allerførste gang, når man
starter computeren eller sætter en di-
skette i drevet. Det hører til et af de om-
råder, som er skjult for den almindelige
bruger, og man kan derfor ikke umiddel-
bart se at man har fået FORM.

Kill kill kill
Stort set alle anti-virus programmer ken-
der FORM, så den er riemlig nem at få
bugt med. Det gælder fx shareware-pro-
grammet McAfee og Sophus Sweep, som
universitetet har licens til.

Husk, at hvis du har mistanke til at din

harddisk har fået FORM-virus, skal du
boote computeren fra en ren opstarts-
diskette og ligeledes køre virus-program-
met fra diskette for at være på den sikre
side.

Feber 18. oktober
Hvis din harddisk har fået FORM, begyn-
der dit tastatur at klikke hver den 18. i
måneden � medmindre man bruger en
såkaldt keyboard driver, og det er de fle-
ste danske maskiner sat op til, da vi jo
gerne vil have adgang til bogstaverne æ,
ø og å.

McAfee Virus Info Library om FORM-
virus:
h t t p : / / obscg i .mca fee . com/suppo r t /
t echdocs / v i n fo / v_0473 .h tm l

McAffe programmet - download:
h t t p : / / obscg i .mca fee . com/ l eads /
eva l l ead .h tm l

FORM virusen

Edb & WWW

Sådan ser det ud, når McAfee anti-virusprogrammet  fanger en
FORM.A.-virus. Som det fremgår kan man med et enkelt klik selv agere

'rengøringsmand' (Clean) og  udradere virusen.
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Kobl af hjemme � og kobl op til arbejdet

Nyt fra Danmarks Statistik
gratis på WWW

Humanioras studerende
og ansatte kan få
elektronisk adgang til e-
post, server og Internet
hjemmefra

Læs din elektroniske post
hjemmefra og se på Internettet
uden først at skulle stride dig
gennem efterårsstormen. Til
gengæld kan du bruge den
sparede transport-tid på fx en
gang computer-dart.

Edb og WWW

Sådan gør du
Du skal
n være studerende eller ansat ved
Det Humanistiske Fakultet
n have et brugernavn på fakultetets
server (kan fås i edb-afdelingen)
n have Windows 95 på din compu-
ter derhjemme
n have et modem tilknyttet din
computer
n have installeret Novell netværks-
klient på din computer derhjemme.
Du kan få udleveret dette netværk-
sprogram hos Carsten Frandsen, edb-
afdelingen. Du skal medbringe 4 for-
mattede 3,5" HD-disketter til formå-
let.

Edb-afdelingen har udarbejdet en
vejledning om installation og brug af
programmet. Henv. til edb-afdelingen,
bygning 327, 1. sal.

Alle fakultetets ansatte og studerende kan
nu koble sig op på universitetets netværk
hjemmefra. På den måde kan man læse sin
elektroniske post, surfe på Internettet el-
ler måske redigere i sin hjemmeside på
web�en fra sofaen.
Bekvemmelighederne er dog forbeholdt
dem, der enten har installeret Windows 95
på pc�en derhjemme eller har en Macintosh-
maskine.

Til gengæld er der ikke udsigt til at man vil
kunne nøjes med pc
med enten Windows
3.x eller DOS  der-
hjemme.

Arbejd lang-
somt
Den ny elektroniske
adgangsvej betyder
dog ikke, at man nu
kan få en regulær
hjemmearbejdsplads.

For det første skal al
kommunikation gen-
nem telefonnettet og
modemet � og det er
væsentligt langsom-
mere end at sidde ved
en maskine på univer-
sitetet.

Vil man en tur rundt på Internettet, gør
man klogt i at slå visning af grafik fra � el-
lers vil man opleve WWW som world wide
wait i forhold til hvad man er vant til.

Det er foreløbig fem indgående linjer med
hver sit 28.8-modem.

Desuden skal man også huske, at man jo

skal betale almindelig telefontakst, mens
man er on-line. Man ringer op til Aarhus
Universitet � så for de fleste vil der være tale
om lokaltakst.

For det andet kan de ansatte ikke få fat i
de dokumenter og filer, som ligger på kon-
tor-computerens harddisk. Det er kun de fi-
ler, der ligger på de såkaldte servere, som
man kan nå hjemmefra.

slam

Det er gratis for undervisere og der er 91%
rabat for studerende, hvis man har lyst til
at abonnere på �Nyt fra Danmarks Statistik�
i den nye web-udgave.
Det er dog kun undervisere i �økonomi, sta-
tistik og samfundsbeskrivelse� på universi-
tetet, som helt gratis kan få et kodeord, mens
studerende skal betale 298 kr. om året (mod
normalprisen 3.350 kr.).

Danmarks Statistik udgiver dagligt nye sta-
tistikker: Den 26.-27. august handlede de om

en arbejdskraftundersøgelse,  byretternes ind-
komne sager 2. kvartal 1997, nitrat i drikke-
vandet i 1995 og reguleringsindeks for bolig-
byggeri pr. 1 juli 1997.

Man kan selv orientere sig om indholdet på
nedenstående web-side.

Interesserede studerende kan ringe til Danmarks
Statistiks Publikationssalg på telefon 3917 3020,
undervisere til kontorchef Preben Etwil på
telefon 3917 3161.

Nyt fra Danmarks Statistik:
 h t t p : / /www.ds t . dk / INET-NYT /s t y r1 .h tm
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Hvad skal vi
med
humanister?
Sådan lyder titlen på Undervisnings-
ministeriets juni-nummer af tids-
skriftet Uddannelse.  I ti artikler kom-
mer fordomme, idealer og realiteter
til debat.
Blandt de ti lægger Anne Knudsen ud
med �bagvaskelsen af humaniora�, Per
Øhrgaard spørger om humanioras po-
pularitet er en �selvskabt plage�, Hans
Bool-Johansen causerer over ideal og
realitet i den humanistiske undervis-
ning og Kjeld Rahbæk Møller slår i en
overskrift fast at �der er brug for hu-
manister�.

Tidsskriftet Uddannelse koster 60 kr. i
løssalg - men  kan læses gratis på
Internet:
h t tp : / /www.uvm.dk /udd6 -97 .h tm

Center for Amerikanske Studier i
Aarhus (ASCA) on-line

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

Af Jody Pennington

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

Ph.d.-studerende, ASCA / Engelsk

Center for Amerikanske Studier i Aarhus
(ASCA), som er tilknyttet Aarhus Univer-
sitet, Handelshøjskolen i Århus, og Dan-
marks Journalisthøjskole, og som har
hjemme på Engelsk Institut, Aarhus Uni-
versitet, har oprettet sit eget web-sted. På
web-stedet, som har til formål at fremme
studiet af USA ved at lette forskning og
undervisning inden for studieområderne
amerikansk historie, kultur, litteratur, po-
litik, medier og sprog, er informationerne
grupperet i tre områder.
For det første giver web-stedet information
om ASCA�s medlemmer og udenlandske
akademikere, dets tidligere og kommende
aktiviteter samt dets faciliteter såsom biblio-
tek, audiovisuelt udstyr og computere. Links
til tidligere og kommende aktiviteter giver
information om konferencer og symposier,
seminarer og workshops, gæsteforelæsnin-
ger og ph.d.-seminarer.

For det andet giver web-stedet information
om og links til et bredt udvalg af institutio-
ner for amerikanske studier i Norden. Disse
inkluderer Den Nordiske Sammenslutning
for Amerikanske Studier (NAAS), det aka-
demiske tidsskrift American Studies in
Scandinavia og NAAS Forums diskussions-
gruppe. Derudover er der links til institu-

tioner for amerikanske studier i Norge, Sve-
rige, Island, Finland og Danmark samt til
offentlige såvel som ikke-offentlige ameri-
kanske institutioner og organisationer i Nor-
den.

For det tredje tilbyder web-stedet links til
en bred vifte af områder inden for ameri-
kanske studier. Der er links til kunsthistorie,
litteratur, diplomati og udenrigspolitik, me-
dier, kønsstudier, musik, historie, politik og
samfund, journalistik samt race og etnicitet.
ASCA�s web-sted tilbyder også links til flere
servere, akademiske diskussionsgrupper, til
samlinger af links til amerikanske studier, til
web-steder for aviser og tv-selskaber, til or-
ganisationer og centre, elektroniske tids-
skrifter og amerikanske offentlige institutio-
ner samt adgang til materiale, som er relate-
ret til brugen af ny teknologi i undervisnin-
gen inden for amerikanske studier.

For studerende, som ikke har kendskab til
Internettet, tilbyder ASCA�s web-sted en kort
interaktiv introduktion til amerikanske stu-
dier på Internettet såvel som et link til et in-
deks over Internettet fra University of
California, Berkeley.

ASCA�s web-sted har adresse på
h t t p : / /www.hum.aau .dk /dk /enge l sk /asca /
home .h tm

American Studies Centre Aarhus (ASCA) prøver kræfter med WWW og har bygget et nyt web-
sted med et hav af informationer om USA og dansk og international forskning i amerikanske
studier.

Edb og WWW
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nRomanske bøjninger
(Pré)publications 158-59
Svend Bach: Capitoli per una grammatica
contrastiva di quattro lingue romanze.
Tre kapitler om verber, præpositioner og
konjunktioner i fransk, italiensk, spansk og
portugisisk. Delpublikation inden for
projektet IC-4:  Intercommunicabilita
romanza.
123 sider. Pris: 10 kr. Juni 1997, Romansk.
(Romansk)
Kan fås ved henvendelse til Romansk
Instituts sekretariat, Niels Juels Gade, tlf.
8942 1946.

nGustenst overlæg
(Pré)publications 157
Indhold: Sébastien Doubinsky.
�Moravagine�, roman anarchiste? � Lene
Villadsen. Gustent overlæg eller
hjælpende hånd? Frankrig  og de 14
afrikanske CFA-lande. � Knud Larsen. �Om
det sublime� : Boileau�s skole.
Pris: 5 kr. April 1997, Romansk. (Romansk)
Kan fås ved henvendelse til Romansk
Instituts sekretariat, Niels Juels Gade, tlf.
8942 1946.

nKlassisk nyt
Agora 4-97
Nyt fra Klassisk Arkæologi og Oldtid &
Middelalder. Debatindlæg om
�Relativisme, humanisme og dannelse i
Faklen�. ���  slam
28 sider. August 1997, 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

nMindeskrift for Holger Friis
Agora
Hoger Friss Johansen - Et mindeskrift.
Se omtale andetsteds i HUMavisen.
348 sider. , 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

nAugias 50
Augias 50
Leif Ludwig Albertsen: Schuberts
Müllerlieder.
24 sider. 1997, Germansk. (Germansk)

nAugias 49
Augias 49
Leif Ludwig Albertsen:
Prosodiegedanken zum 18. Jh.
52 sider. 1997, Germansk. (Germansk)

nLudvigsens faglige biografi
aktuelle teaterproblemer 42
Chr. Ludvigsen: Det begyndte med
Becket - min egen teaterhistorie.
Bogen skildrer forskellige faser i Chr.
Ludvigsens læreår og vordende
professionelle virke i 50�erne og 60�erne: Fra
litterat til teaterhistorie med Beckette i
baghånden; Fra Studenterscenen til Fiol-
Teatret, Odin Teatret og Institut for
Dramaturgi.
Erfaringsrammen spænder over dramtiske
oversættelser og arbejde som
repertoriedramaturg over udvikling af
teaterrum til teaterlovgivning, -uddannelse
og -administration.
Udover en større, samlende artikel fra
1997 rummer bogen en række af Chr.
Ludvigsens artikler fra 50�erne til 90�erne
samt en omfattende bibliografi. Bogen er
illustreret og rummer forord af Peter
Seebergog efterord af Eugenio Barba. ���
Bogens bagside
128 sider. 30. april 1997, Dramaturgi.
(Dramaturgi)
Tilsendes mod indsendelse af frimærker til
forsendelse (intern forsendelse gratis), så
længe oplaget rækker. Nærmere
oplysninger på 8942 1810.

nFra hjerterne på Dramaturgi
aktuelle teaterproblemer 43
Jørn Langsted (red.): Til Chr.
Bogen er en antologi, der rummer artikler,
skrevet af samtlige videnskabelige medar-
bejdere ved Institut for Dramaturgi. Bogen
er en gave til lektor Chr. Ludvigsen ved hans
pensionering, men kan selvfølgelig også
læses af andre. Artiklernes udgangspunkt er
at forfatterne er blevet bedt om at skrive
noget, der optog dem - enten positivt eller
negativt.
Emnerne spænder fra græske mytefigurer
i teatret over skuespillerteori, Tjekhov og
Artaud, Samuel Beckett, performance,
Julius Bomholt som kulturpolitiker til Det
Kgl. Tetaters akltuelle ombygningsplaner. �
��  Jørn Langsted
90 sider. 30. april 1997, Dramaturgi. (Drama-
turgi)
Tilsendes mod indsendelse af frimærker til
forsendelse (intern forsendelse gratis), så
længe oplaget rækker. Nærmere oplys-
ninger på 8942 1810.

nKommunikation og samfund
Arbejdspapirer[CfK] 43
Niels Ole Finnemann: Kommunikative
rum.
Niels Ole Finnemann skitserer fem
kommunikative rum, der er baseret på
forskellige former for kommunikation i
forskellige samfund. De medier, der står til
rådighed for et samfund, spiller en rolle
for den måde samfundet kan producere
og kommunikere viden. I de orale
samfund var talen det eneste
kommunikationsmiddel og viden nåede
derfor kun ud til de omkringstående.
Derimod er der i moderne samfund tale
om et andet kommunikativt rum, hvor
global kommunikation er blevet muligt. ��
�  ry
24 sider. 1997, CfK. (Center for
Kulturforskning)
Kan rekvireres gratis på CfK, Finlandsgade
28, 8200 Århus N. Tlf. 8942 4464. Begrænset
oplag (250).

nSonettens poesi
Arbejdspapirer[CfK] 44
Jørn Erslev Andersen: Sonnetian poetics.
Om sonettens poesi. At skrive en sonette
kræver stor præcision og kreativitet fra
digterens pen. Digtet begrænses af
sonettens korte form (14 linier) og af
rytmen. Jørn Erslev Andersen analyserer
to sonetter af Baudelaire og Rimbaud. ���
ry
17 sider. 1997, CfK. (Center for Kultur-
forskning)
Kan rekvireres gratis på CfK, Finlandsgade
28, 8200 Århus N. Tlf. 8942 4464. Begrænset
oplag (250).

nCfK-projekter
CfK-Nyt 19
Annoncering af seminarprogram og
forelæsningsrække for efteråret 1997.
Artikel af Jørn Erslev Andersen: �J.P.
Jacobsens atomer�.  Projektbeskrivelser af
Erik Gant: �Eskimoiske billeder� og af
Torunn Kjølner: �Spørgsmål om skues-
pillerens kunst. Nogle ord om et forsk-
ningsområde.� Interview med lektor Jens
Hougaard om  forskningsprojektet:
�Følelsernes modernisering.�
41 sider. Maj 1997, CfK. (Center for Kultur-
forskning)
Afhentes eller rekvireres på CfK, Fin-
landsgade 28, 8200  Århus N. Tlf. 8942
4464.

Tidsskrifter fra Humaniora

Tidsskrifter

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsættes næste side
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nPlacebo evalueringer
Dolphin Newsletter Maj-juni 97
Creative Writings on Serious Subjects.
Institutblad med blandt andet debat om
evalueringer(manglende effekt eller
omgåelser) og artikler om  �the power of
plastic� [cards], Pynchon og Halliday og
interview med Cawelti.
24 sider. Maj 1997, 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.

nCfk jubilerer
CfK-Nyt 20
Omtale af 10-års jubilæet, forskeres
projektebskrivelser og seminar-
programmer.
52 sider. September 197, CfK. (Center for
Kulturforskning)
Afhentes eller rekvireres på CfK,
Finlandsgade 28, 8200  Århus N. Tlf. 8942
4464.

nVidenskabernes grænseland
Prismer Forår 1997
Tværfagsudvalget (red.):
I et semesterskrift har Tværfagsudvalget
samlet en række artikler, som udspringer af
to undervisningsforløb, der blev afholdt i
efteråret 1995. Centralt for bidragene i dette
nummer af Prismer er at artiklerne under-
søger grænsefladerne mellem human- og
naturvidenskaberne. Bidragyderne diskute-
rer videnskabernes grænseland og stiller sig
selv spørgsmålet om  kulturvidenskaberne
må siges at være baseret på logisk og ratio-
nel tænkning. ���  ry
126 sider. Forår 1997, Tværfag. (Det
Humanistiske Fakultet)

nTugendhat & Co.
Slagmark 26
Ernst Tugendhat - Søren Kierkegaard -
Gilles Deleuze.
Som titlen antyder, har Slagmark tre
filosoffer som tema. Det første og største
tema præsenterer hovedlinjerne i Tugend-
hats filosofiske forfatterskab, der i sit
udgangspunkt repræsenterer en syntese
mellem den angelsaksiske og den kon-
tinentale filosofitradition, mellem den
sproganalytiske tænkning og den tyske
filosofi i traditionen fra især Kant og
Heidegger.
196 sider. Pris: 80 kr. Sommer 1997, Slagmark.
(Idehistorie)
Kan købes hos Slagmark, postboks 1058,
8200 Århus N. Postgiro 5 26 83 70.

nUndervisning i post-
kolonialisme
The Dolphin 27
Anne Collett, Lars Jensen & Anna
Rutherford (eds.): Teaching Post-colo-
nialism and Post-colonial Literatures.
�Commonwealth literature� er et begreb,
som siden 50´erne har betegnet litteratur fra
tidligere britiske kolonier. Den engelsk-
sprogede litteratur fra fx Indien er i disse år
lige så populær som bøger skrevet i den
gamle kolonimagt England - hvor navne
som Salman Rushdie og Hanif Kureishi i
øvrigt konstant er på listen over bestsellere.
Studiet af post-kolonial litteratur er én af de
yngste, og én af de mest dynamiske disci-
pliner indenfor litteratur- og kulturstudier
netop nu. �Teaching Post-colonialism and
Post-colonial literatures� belyser en række
forskellige aspekter af den postkoloniale
litteratur og er især tænkt som en hjælp til
undervisere, der vi gå i gang med dette nye
felt.
Bidragyderne er internationale forskere og
undervisere, og ud over oversigtsartikler
om  fagets generelle udvikling, er der
artikler, der geografisk dækker hele det
tidligere britiske imperium: Stillehavet
med Australien og New Zealand, Indien,
Sri Lanka og Pakistan, Afrika og Canada. �
��  Pressemeddelelse
208 sider. Pris: 148 kr. August 1997, Aarhus
Universitetsforlag. (Engelsk)
Kan købes hos Aarhus Universitetsforlag,
bygning 170, Aarhus Universitet, 8000
Århus C. Tlf. 8619 7033 (kl. 9-15). Fax 8619
8433.

nTjekkisk u-sving
Østmonitor 4-97
Tjekkisk u-sving.
Østmonitor bringer analyser og nyheder
om økonomi, politik og erhvervsliv i
Østeuropa og Østasien. I dette nummer
blandt andet om Tjekkiet, Østeuropas
duks, der har fået ridser i lakken. Under-
skuddet på handelsbalancen er rekordhøjt,
og det har nu fået den tjekkiske regering
til at foretage en u-vending. Andre
analyser ser på Hong Kong efter over-
dragelsen til Kina. Erhvervslivet i Hong
Kong frygter korruption i kølvandet på det
kinesiske indtog. ���  ry
24 sider. Juli 1997, Øst-Information. (Østasi-
atisk + 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.

Humanistiske bøger fra
Aarhus Universitets-
forlag

Erik Østerud (red.): Den optiske for-
dring. Pejlinger i den visuelle kultur
omkring Henrik Ibsens forfatterskab.
224 sider. Juli 1997. 198 kr.

Per Bilde m.fl. (red.): Conventional
values of the Hellenistic Greeks. Stu-
dies in Hellenistic Civilization 8. 320 si-
der. Juli 1997. 298 kr.

Claus Kjeld Jensen & Karen Høilund
Nielsen: Burial and Society. The
Chronological and Social Analysis of
Archaeological Burial Data. 192 sider.
Juli 1997. 238 kr.

Jørgen Kjaer (red.): Nietzsche im
Netze. Nietzsches Lyrik, Ästhetik und
Kindheit im Deutsch-Dänischen Dia-
log. Socialanalytik. 196 sider. Juni 1997.
95 kr.

Ole Høiris & Sefa Martin Yürükel (red.):
Contrasts and Solutions in the Middle
East. 608 sider. September 1997. 398 kr.
Omtales i næste nummer af HUMavisen.

Flemming Højlund & H. Hellmuth An-
dersen: Qala�at al-Bahrain 2. The Cen-
tral Monumental Buildings. Jysk Ar-
kæologisk Selskabs Skrifter, XXX:2. 320
sider, 926 ill. September 1997. 350 kr.

A. M. Allchin: N. F. S.  Grundtvig. An
Introduction to his Life and Work.  336
sider. September 1997. 298 kr. Omtalt an-
detsteds i HUMavisen

Se også Tidsskrifter fra Humaniora.

Aarhus Universitetsforlag på WWW:
h t t p : / /www.aau .dk /un ip ress /dk /

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Fortsat fra forrige side

Tidsskrifter
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Et liv med ord

De Dødes By på Fyn

Udgivelser

I 1971 fandt man i Sarup på Fyn et sjæl-
dent fund fra den såkaldte bondestenalder,
der sluttede for cirka 5200 år siden. I 13 år
udgravede man de to såkaldte Sarupanlæg,
der var befæstet med palisadehegn. Men
Sarupanlæggene viser sig ikke at være en
lokal høvdings borg, men tilsyneladende
et midlertidig begravelsessted.
Det er Niels H. Andersen (Moesgård Mu-
seum), der har fundet frem til den nye for-
klaring, og som i denne sommer blev dr.phil.
på sin afhandling om anlæggene. I sin af-
handling forklarer han, hvordan de arkæo-
logiske undersøgelser afslører, at befolknin-
gen fra området mødtes til begravelses-
ritualer i Sarup, hvorefter de døde blev gra-
vet op igen og flyttet til bopladsernes dys-
ser eller jættestuer.

Disputatsen går også i dybden med de
mange lignende anlæg af denne type, som
findes i Europa.

Niels H. Andersen: The Sarup Enclosures
(Sarup 1), Jutland Archaeological Society
Publications XXXIII, 1, 404 sider, udgivet maj
1997, 348 kr., Aarhus Universitetsforlag.

Rekonstruktion af Sarup bebyggelsen -
illustration fra disputatsen

om Holger Friis Johansens vidtfavnende
viden. Mindeskriftet rummer blandt an-
det artikler om kritik og retorik, om pro-
blemerne ved at oversætte, om ordenes
betydning og om  klassiske dramaer som
Macbeth og Dantes komedier.

Ole Thomsens artikel, �Holger om ko-
medien - Hermes om krigen� handler om
Holger Friis Johansens blik for det politi-
ske i komedierne og samtidig om hvad
Holger Friis Johansen ikke fandt interes-
sant at oversætte.

�Dog forstår jeg ikke,� skriver Ole
Thomsen, �hvorfor oversætteren ikke vil
fortælle os, at Storkongen, da ´han sad
og sked i otte måneder på de gyldne
bjerge´, havde ́ taget en hær med´� (vers
81)

�ry

Professor i filologi
mindes i ordrigt skrift
Klassisk Arkæologi og Oldtid- og Mid-
delalder har samlet en række artikler i
et mindeskrift til ære for Holger Friis
Johansen. De 36 bidragydere sørger for
at læseren i lige så mange artikler får
indblik i det antikke Grækenlands guld-
alder, hvor demokrati og drama ikke blot
var vidtløftige ideer og foretagender.
Mange af artiklerne ser det antikke Græ-
kenland igennem Holger Friis Johansens
virke som flittig og kritisk oversætter af
græske og latinske tekster. Derfor får læ-
seren en personlig oplevelse af de emner,
som har optaget Holger Friis Johansen
ved oldtids- og middelalderforskningen.

Alene artiklernes forskellighed vidner

Kultur udsat
for net-ild
Et web-zine om kulturlivet i Danmark
og udenlands. Det er, hvad der gem-
mer sig bag det elektroniske magasin
Cultur.com. Hver hver måned invi-
terer magasinet til elektronisk on-line
debat i �net-ild� med en gæst, som i
september skal diskutere �kulturen i
medierne�. Nyhedsbrevet Søndag
Aften tager sig af stort og småt kultur-
stof som f.eks. arkivering af inter-
netsider, musik, litteratur og film.
Cultur.com rummer også et chat-room
til diskussioner på nettet, som dog
endnu ikke kan prale af den store
deltageraktivitet. Og så
byder bladet på en link-
bank med links til bla. me-
dier, IT og andre webzines
på WWW.c h t t p : / /www.cu l t u r. com
Alle web-adresser finder du samlet på
HUMavisens web-sted
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C e k v i n a N Y T:

W h a t  a  D r a g !

Udgivelser

Gavebog om
Grundtvig
Det mest danske på
engelsk
For første gang har en ikke-skandinav
udgivet et samlet værk om menne-
sket og teologen Grundtvig. Det er A.
M. Allchin, som har præsteret en 300
siders introduktion. Allchin er selv
engelsk præst og æresdoktor ved
Aarhus Universitet.

Værket er naturligt nok på engelsk
og har en lang række oversættelser af
Grundtvigs tekster og salmer. Dagbla-
det Information (10. september) be-
dømte Allchins fortolkningerne af
bl.a. Skyerne gråne til at være �på højt
niveau � også litteraturhistorisk be-
tragtet.�

Universitetsforlaget håber, at bogen
kan være med til at skærpe udlandets
appetit på indsigt i Grundtvigs tan-
ker samtidig med at man anbefaler
bogen som gavebog til udlændinge,
der vil lære Danmark og dansk kul-
turhistorie bedre at kende.

A. M. Allchin: N. F. S. Grundtvig � An
Introduction to his Life and Work. 336
sider. 298 kr. September 1997.

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

Af Janne Lauritzen

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

CekvinaNYT

CekvinaNYT 3/97 peger frem mod efterårets
gæster - og ser tilbage på kvinde- og køns-
forskningens status, som den tegnede sig i
foråret.

I CekvinaNYT 3/97, som netop er udkom-
met, findes det detaljerede program for ef-
terårets første udspil fra Cekvina - tema-
dagen What a Drag!   - i samspil med hoved-
arrangørerne American Studies Center Aar-
hus og Engelsk Institut.  Undertitlen er
Representations of Gender and Sexuality in
English and American Studies,  og  tid og sted
er: Onsdag 24. september i Studenternes
Hus.

Professor Nicholas F. Radel, Furman
University, USA, taler om The „Heterosexual“

Shakespeare, og Fullbright Scholar Thomas
Byers, Louisville University, Kentucky, som
underviser ved Cekvina i efterårs-
semesteret, analyserer Mel Gibsons film
„Braveheart“ i sit oplæg, som han kalder
Patriotism, Populism, Patriarchy, War:
Braveheart in the USA.

Fra Nijmegen i Holland kommer Renee
Hoogland og taler om sin forskning i Eliza-
beth Bowens roman Friends and Relations  og
om kvindelige forfattere fra begyndelsen af
århundredet.

Endelig diskuterer Magdalena J.
Zaborowska fra Engelsk og Nicholas Radel
kønsstudier og feministisk teori.

I oktober besøger lektor, dr. Margret
Brückmann fra Center for Kvindestudier og
Institut for Sammenlignende Litteratur ved
universitetet i Nijmegen, Cekvina. Den 7.
oktober medvirker hun i temadagen
Visuality, Body and Gender  sammen med
Thomas Byers og Karen Klitgaard Povlsen.
Her taler hun om Looking Forward in Anger.
Female Aesthetics in Comtemporay Art.
Margret Brückman holder desuden et tre-

timers seminarer. Nærmere oplysninger på
Cekvinas sekretariat.

Efterårssemesteret byder ikke kun på pro-
minente udlændinge. Cekvina har fået en
ny adjunkt, et kærkomment tilskud til lærer-
staben: Kirsten Hyldgaard, som har skitse-
ret et selvportræt i NYT 3/97. Hun er ph.d.
i filosofi og cand.phil. i idéhistorie, og hen-
des forskningsområde er filosofi, psykoana-
lyse og videnskabsteori. (Se Nye navne)

CekvinaNYT er uden tema denne gang -
og dog. Seks referater fra aprils store kon-
ference Centrum og periferi  her i Århus af-
tegner status quo på forskellige områder af
kvinde- og kønsforskningen. Og
majnummerets tema, Erotik, udbygges med
en artikel om pornografi.

CekvinaNYT 3/97. Cekvina, Center for
Kvinde- og Kønsforskning i Aarhus, september
1997. 67 sider. Udkommer fire gange årligt,
næste gang ultimo november. Løssalg i
Stakbogladen og Cekvina, 60 kr. Års-
abonnement 200 kr. (400 kr. for institutioner).
Studenterrabat.

Faklen brænder på engelsk
Faklen, kendt stridsskrift med stærke meninger, findes nu på nettet i en
engelsk version. Under navnet �The Torch� maner bladet fortsat til kamp
med artikler som �Denmark´s a Prison� og �Totalitarian and Fascist
Tendencies in Denmark�. Interesserede kan bla. læse hvordan Faklens
demonstration under Clintons besøg blev forhindret af det danske politi,
og finde artikler fra Faklens fire første numre på engelsk. �A magazine
for Humanists, Relativists, and Terrorists of Knowledge� kan studeres
nærmere påc h t t p : / /www. fak l en .dk /en / i ndex . sh tm l
Alle web-adresser finder du samlet på HUMavisens web-sted

Fragglen i cyberspace
Fragglen � modreaktionen på Faklen � lader ikke stridsskriftet alene om
kampen om tankegodset i cyberspace.  Det er sandsynligvis også udtryk
for �lamental� logik, at Fragglen tog navneændring til Staklen og nu
udkommer som Corsaklen. �Vidskriftet� s våben er fortsat satire og humor
med alvor bag.c h t tp : / /members . t r i pod .com/~Sea fa re r /F raggne t .h tm l
Alle web-adresser finder du samlet på HUMavisens web-sted
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Nyt om navne
Doktorgraden
Niels H. Andersen (Moesgård Museum)
for afhandlingen Sarupanlæggene.
Tragtbægerkulturen på Saruppladsen med to
befæstede anlæg, set i forhold til den samtidige
bebyggelse på Sydvestfyn og til andre lignende
europæiske anlæg. Afhandlingen blev
forsvaret 27. juni 1997.

Ph.d.-graden
Jens Ulriksen (Forhistorisk Arkæologi)
for afhandlingen Anløbspladser, besejling og
bebyggelse i Danmark mellem 200 og 1100
e.Kr.

Jens Erik Kristensen (Idéhistorie) for
afhandlingen Menneskeviden, magt og
regeringskunst - Michel Foucault som
anledning og idehistorisk prisme.

Christa Lykke Christensen
(Kunsthistorie) for afhandlingen Krop og
mode. Modernitetsteoretiske samt kultur- og
medieanalytiske perspektiver på forholdet
mellem kroppen og moden i perioden mellem
1900-1930 og 1960-1990.

Fødselarer
Alina Wierzbowska (Slavisk). 60 år 14.
november 1997.

Annie Christensen (Slavisk). 60 år 16.
oktober 1997.

Fratrædelser
Lone Sommerlund (Kunsthistorie),
bibliotekar, 30. juni 1997.

Søren Wad (Engelsk), lektor, 30. september
1997.

Roy Starrs (Østasiatisk), lektor, 1. februar
1997.

Jan Bjørvik (Edb-afdelingen), programør,
31. august 1997.

Flemming Andersen (Forhistorisk Arkæo-
logi), tømrer, 30. juni 1997

Lisbeth Petersen (Forhistorisk Arkæologi),
assistent, 13. juni 1997.

Udskiftning på
fakultetssekretariatet

Navne

Udnævnelser
Professor Else Roesdahl (Middelalder-
arkæologi) er fra juni 1997 udnævnt til
Honorary Research Fellow of the Department
of English Studies, University of Nottingham.

Ansættelser
Olivia Schmitt Jensen (Romansk), lektor-
vikar, forlænget til 31. juli 1998.

Svetlana Sjuvalova (Slavisk), indfødt lektor
i russisk, forlænget til 31. juli 1998.

Alina Wierbowska (Slavisk), indfødt lektor
i polsk, forlænget til 31. juli 1998.

Wang Jianqi (Østasiatisk), indfødt lektor,
forlænget til 31. juli 1999.

Mariko Hayashi (Østasiatisk), indfødt
lektor, forlænget til 31. juli 1999.

Per Olsvig (Edb-afdelingen), fastansat per
1. maj 1997.

Tidsbegrænsede ansættelser på et år eller
derunder er ikke medtaget i oversigten.

Nye ph.d.-
studerende
Lars Jakob Buur Pedersen (Etno-
grafi): Om at etablere en Sandhed:
Ofre, bødler, eksperter og den Sydafri-
kanske sandheds- og forligelses-
kommissions virke. - Et studie af
hvordan individuelle fortællinger og
kollektiv historie er determineret af en
officiel kommissions arbejde, samt en
evaluering af muligheden for forligelse i
et land mærket af traumatiske begiven-
heder.1. juli 1997. Finansieret af
Rådet for Ulandsforskning.

Susanne Højlund Pedersen (Etno-
grafi): Barndomsopfattelser i den
offentlige børneomsorg - skabt og
genskabt i samarbejdet mellem børn og
professionelle. 1. august 1997.
Finansieret af Sydjysk Universitets-
center.

Cand.oecon. Anders Juul har afløst
Carsten Dalsager som økonomisk
medarbejder på fakultets-
sekretariatet. Anders Juul er nyud-
dannet matematik-økonom her fra
universitetet og overtager alle Car-
sten Dalsagers arbejdsopgaver.

Carsten Dalsager er skiftet til en
stilling som fagsekretær på Sam-
fundsvidenskaberne.

Samtidig er Gert Jørgensen året ud
ansat som vikar i den stilling, som
hidtil har været besat af Frank Bro
Nielsen og Palle Vinther. Frank Bro
Nielsen fratrådte før sommerferien,
da Palle Vinther vendte tilbage fra
orlov. Palle Vinther skal i de næste
tre år være lektor i dansk sprog og
litteratur ved universitetet i Rom, La
Sapienza.

Gert Jørgensen er nyuddannet hi-
storiker og gennem de seneste fem
år studievejleder ved først Historie,
siden fakultetet.

Anders Juul er ny
økonomisk medarbejder på

fakultetssekretariatet.

Gert Jørgensen er ny
fuldmægtig på fakultets-
sekretariatet.
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Nye navne
Kirsten Hyldgaard
Adjunkt, Cekvina. 1. august 1997.
Cand.phil. i idéhistorie, Aarhus Universitet,
1989. Ph.d. i filosofi, Københavns Universitet
1997.
Filosoffen Martin Heidegger har været ét
omdrejningspunkt for Kirsten Hyldgaards
forskning, udmøntet i publikationen Heidegger
og teknikkens tidsalder, Aarhus Universi-
tetsforlag 1990.
Et andet er de filosofiske implikationer af
psykoanalysen, Lacans og Freuds, et arbejde
der blev gennemført under et kandidat-
stipendium ved Idéhistorie fra 1991-94 og
forlænget af et tre-årigt Carlsbergfonds-
stipendium med tilknytning til Institut for
Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns
Universitet. Forskningsprojektet førte til to
studieophold i Paris a ét års varighed.
Kirsten Hyldgaards forskningsområder er
således filosofi, psykoanalyse, videnskabsteori. I
efteråret underviser hun på Cekvina i �Nogle
grundbegreber i psykoanalysen�. Hendes ph.d.
afhandling, Fantasien til afmagten. Syv
kapitler om Lacan og filosofien, udgives i
efteråret på Museum Tusculanums Forlag.

Therese Hauge
Adjunkt i engelsk, Engelsk. 1. august 1997.

Bjarke Paarup-Larsen
Lektor i etnografi og socialantropologi,
Etnografi. 1. marts 1997.

Bjørn Poulsen
Lektor i middelalderens historie, Historie.
1. august 1997.

Kirsten Frandsen
Adjunkt i danske medier, Informations- og
Medievidenskab. 1. august 1997.

Jakob Steensig
Adjunkt i lingvistik, Lingvistik. 1. septem-
ber 1997.

Peter Bakker
Lektor i almen og anvendt lingvistik,
Lingvistik. 1. februar 1997.
Jeg startede med at arbejde for Institut for
Lingvistik i begyndelsen af 1997. I det første
semester har jeg undervist i �interkulturel
kommunikation� og �sociolingvistik�, og fra
september skal jeg undervise i nordameri-
kanske-indianske sprog, pidgins og kreolsprog.
Jeg kommer fra universitetet i Amsterdam, og
jeg har boet i Canada, mest af tiden hos
indianere og métis. Jeg har lige publiceret en
bog om Mechif, et interessant canadisk sprog
med fransk substantiver og cree (indianske)
verber.

Jens Vellev
Lektor i middelalderarkæologi,
Middelalderarkæologi. 1. juli 1997.

Lis Wedell Pape
Lektor i nordisk litteratur, Nordisk. 1.
august 1997.

Hanne Sigismund Nielsen
Adjunkt i klassisk filologi, Oldtid &
Middelalder. 1. august 1997.

Juan A. Martínez López
Adjunkt i spansk, Romansk. 1. august
1997.

Peter Bugge
Lektor i tjekkisk og Europastudier, Slavisk.
1. september 1997.

De nye navne får lejlighed til at præsentere sig
i næste nummer af HUMavisen.

Dansk forskning
samles på WWW
Forskningsrådene har oprettet et nyt
web-sted - www.first.dk, hvor de i
løbet af efteråret vil samle informa-
tion til danske forskere om nationale
og internationale ressourcer til
forsknings- og udviklingsprojekter
samt forskerstillinger.
Institutionerne kan annoncere gratis
på det nye web-sted, så stillings-
oversigten bliver sandsynligvis
rimelig komplet.
Desuden vil FIRST informere om
EU�s midler til forskning og udvik-
ling.c h t t p : / /www. f i r s t . dk

Den europæiske
stemme
Skaf dig et værelse i Rom. Find en
praktikplads i England. Læs hvad
studerende i Bruxelles laver. Mulig-
heder er der nok af på CAMPUS
VOICE, der bryster sig af at samle
europæiske universiteter, studerende
og firmaer på nettet. Web-stedet er
både elektronisk magasin, diskus-
sionsforum, database og infor-
mation.
Der er også tips at hente om jobsøg-
ning, praktikpladser, studier og
karriere, alt sammen med en
europæisk vinkel. Siderne er på
engelsk og er støttet af en række
firmaer. Et samlingspunkt for
Europa-freaks og almindelige
studerende påc h t t p : / /www.campus -vo i ce . com
Alle web-adresser finder du samlet på
HUMavisens web-sted
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Ordforklaringer
Der er mange nye ord på universitetet, og det vrimler med bekvemme forkortelser i det
væld af introduktioner som alle nye studerende får slynget i hovedet. Her er et par for-
klaringer på nogle af dem som du kan støde på i HUMavisen � og andre steder.

Penge & Principper
Taxameter-princippet og studenterårsværk
Hver gang en studerende består en eksamen udløser det en sum penge til fakultetet. Alt
efter om faget regner i årsværk eller med 60-point-skala, så lægger man alle årsværks-
brøker (eller point) fra alle de studerendes eksamener sammen. Og for hvert helt såkaldt
studenterårsværk, forkortet STÅ, får fakultetet mellem cirka 23.000 og 40.000 kr.
Hvem skal nu betale?
Det er fakultetet, der ansætter og betaler løn til både lærerne og sekretærerne, selv om de
hører hjemme på bestemte institutter. Fakultetet får penge til undervisning efter taxame-
ter-princippet, men får særskilt penge til forskningen. Alle fastansatte lærere har pligt til
både at undervise og forske.
Fakultetet giver desuden hvert institut et årligt beløb � annuum � som instituttet selv be-
stemmer over. Derudover kan institutterne søge fakultetet om penge til en række særlige
formål.

Mennesker
VIP
står for videnskabeligt personale og dækker over professorer, docenter, lektorer, adjunkter,
eksterne lektorer, amanuenser, undervisningsassistenter og kandidatstipendiater på den
gamle ph.d.-ordning.
TAP
står for teknisk-administrativt personale og dækker over sekretærer, bibliotekarer m.v.,
fotografer, teknikere, edb-personale, av-personale og endelig, telefonomstillingen, der alle
er ansatte af fakultetet.
Desuden er vagtpersonale, betjente og medarbejderne på fakultetets sekretariat ansat af
universitetet.
studerende
omfatter �almindelige� studerende og de forskerstuderende, de ph.d.-studerende på den
ny ph.d.-ordning.

Fakultetet
Humaniora
kalder HUMavisen som regel fakultetet, der helt korrekt hedder Det Humanistiske Fakul-
tet � ofte blot forkortet HF.
Dekanen
Dekanen er en lærer, som er valgt til at være fakultetets leder. Den nuværende dekan er
kunsthistoriker og hedder André Wang Hansen.
Fakultetsrådet
Fakultetsrådet består af seks lærere, tre studerende, tre personer fra det tekniske og admi-
nistrative personale, dekanen og to såkaldte eksterne medlemmer. Fakultetsrådet er
fakultetets øverste myndighed. Den ny Universitetslov, som blev indført i 1993, gjorde
dekanen til en �stærk leder�, men her på fakultetet har man valgt (fortsat) at lade Fakultets-
rådet tage sig af fx ansættelser og andet, som ifølge loven er dekanens område.
Repræsentantskabet
består af Fakultetsrådet, en lærerrepræsentant fra alle cirka 30 institutter og centre, 10 stu-
derende og 10 TAP�er. Repræsentantskabet kaldes sammen når fakultetet skal lægge lang-
sigtede planer og træffe store beslutninger. Formelt set har Repræsentantskabet ingen
myndighed, men dets afgørelser bliver i realiteten altid respekteret.
Humrådet
er kælenavnet for Humanistisk Studenterråd, der er paraply for fakultetets fagudvalg, og
som har tre repræsentanter i Fakultetsrådet.
Studiekontoret
Fakultetet har sit eget Studiekontor, som bor sammen med fakultetets sekretariat i bygning
328 (sydsiden af Nordre Ringgade).
Desuden har universitetet også et � væsentlig større � Studiekontor, der holder til på nord-
siden af Nordre Ringgade med indgang fra Langelandsgade.

Ord

Helt i den æstetiske ånd, men er det
lovligt eller ulovligt?

Man skal trykke på denne knap for at
åbne en låst dør, når man vil ud fra

biblioteket på Kasernen.
Redaktionen ledte forgæves efter en knap

med INDTRYK på ydersiden.
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Tip 13 stavefejl
Dansk Sprognævn har på sit web-sted lavet en lille tipskupon, hvor man kan prøve kræfter
med 13 ord, der er svære at stave eller 10 sætninger, hvor man skal finde ud af at sætte
det rigtige enhedskomma.c h t t p : / /www.dsn .dk / sp rogv id .h tm

Nogle af de hyppigste ulovligheder på universitetsniveau.

Læs først bagsiden
Lovligt og ulovligt sprogbrug

Lovligt Ulovligt Forklaring

Jeg er institutleder Jeg er Institutleder
Titler er som hovedregel med småt, men det er lovligt fx
at skrive �Til Dronning Margrethe� eller �Til Institutleder

Højmose�.

I øvrigt, i dag, i morgen, i går Iøvrigt, idag, imorgen, igår Men: imellem, imens, ifald

Det Humanistiske Fakultet Det humanistiske Fakultet Alle vigtige ord i navne på offentlige institutioner er med
stort (Retskrivningsordbogen § 12.7).

de studerende fra Kunsthistorie
og Oldtid- og Middelalder
besøgte Kulturministeriet

de studerende fra kunsthistorie
og oldtid- og middelalder
besøgte kulturministeriet

Det gælder også kaldenavne � altså ikkeofficielle  navne
(Retskrivningsordbogen § 12.7).

hun studerer dansk og
litteraturhistorie

hun studerer Dansk og
Litteraturhistorie

Mere generelle benævnelser på fag, emner, discipliner og
lign. skrives normalt med lille (Retskrivningsordbogen §
12.9c), mens det er i orden at skrive navnet på et enkelt

kursus med både stort og lille begyndelsesbogstav, fx
Moderne Græsk Litteratur el. Moderne græsk litteratur.

edb, av, tv EDB, AV, TV

Mange meget almindelige forkortelse, hvor man i praksis
aldrig siger hvad forkortelsen faktisk står for , skal staves

med lille. Hvis forkortelsen ikke findes i
Retskrivningsordbogen, skal det være med stort.

tekøkken thekøkken Te er på dansk uden h � også selv om der er tale om
English Breakfast The.

rus -sen, -ser (student)
Der er fortsat forskel på en rus (student), en russer (person fra

Rusland) og en rus (kæp i øret).  I flertal hedder det
respektive flere russer, russere og ruse.

BA, BA�en, BA�er
(fork. for bachelor of arts) B.A.�er BA er overtaget fra engelsk og betegner en engelsk titel;

derfor uden forkortelsespunktum.

cand. (fork. for candidata og
candidatus, fx cand.mag.,

cand.mag.en, cand.mag.er)
cand. mag. (med mellemrum) Til latinske titler bruger vi forkortelsespunktum, men ikke

mellemrum mellem forkortelsens enkelte dele.

ph.d., ph.d.en, ph.d.er PhD, PHD, Ph.D. , pH.D.,
piacedee

Ph.d. står for philosophiae doctor, altså en latinsk forkortelse
og derfor med punktummer og små bogstaver. I

sammensætninger hedder det ph.d.-studerende, ph.d.-grad
etc.  Ph.D. er den engelske version.

taxameter, taxamet(e)ret,
taxametre Taksameter Taxameter kommer af taxameter, ikke af ordet takst.
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Lov om
dansk
retskrivning
(uddrag)
§ 1. Dansk retskrivning fastlægges af
Dansk Sprognævn og  offentliggøres
i Dansk Sprognævns retskrivnings-
ordbog.
Stk. 2. Ved fastlæggelsen af dansk ret-
skrivning følger Dansk Sprognævn
de regler, der er fastsat i eller i med-
før af lov om Dansk Sprognævn.
§ 2. Dansk retskrivning skal følges af
alle dele af den offentlige forvaltning,
af Folketinget og myndigheder med
tilknytning til Folketinget samt af
domstolene. Det samme gælder ikke-
offentlige uddannelsesinstitutioner,
som modtager dækning af driftsom-
kostningerne på halvdelen eller mere,
og private og selvejende skoler, hvor
børn opfylder undervisningspligten.
Stk. 2. Undervisningsministeren kan
fastsætte nærmere regler om undta-
gelse af visse skoler og andre uddan-
nelsesinstitutioner under Undervis-
ningsministeriet og kan endvidere
efter aftale med vedkommende mi-
nister fastsætte nærmere regler om
undtagelse af skoler og andre uddan-
nelsesinstitutioner under andre mini-
sterier.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan
fastsætte nærmere regler om, at en af
flere mulige retskrivningsformer,
f.eks. stave- og tegnsætningsformer,
skal foretrækkes i særlige sammen-
hænge.
§ 3. Loven træder i kraft den 1. august
1997.

Hele loven og Sprognævnets kommen-
tarer findes på Web:

h t t p : / /www.uvm.dk / l ov / l ov /1997 /
0000332 .h tm
h t tp : / /www.ku l t u rne t . dk /homes /
dsn /nye love .h tm

�Ph.D.� gjort ulovlig

Bagsiden

En glasklar ulovlighed, som vi har fundet på
Langelandsgades Kaserne.

Stavefejl er ulovlige på
universitetet
Siden 1. august har det været decideret
ulovligt at stave forkert
i den offentlige forvalt-
ning. Loven indskærper
at alle offentlige myn-
digheder � og dermed
også universitetets an-
satte � skal skrive og
stave efter Retskriv-
ningsordbogens bog-
stav. Til gengæld over-
træder studerende (end-
nu) ikke loven ved at
skrive eller taste forkert
i eksamensopgaven.
Undervisningsministe-
ren kan dog lave andre
regler for netop under-
visningssektoren. Men det har han ingen
planer om.

�Vi er netop ved at lave et notat om sagen,
fortæller konsulent Karin Vraa fra Under-
visningsministeriets juridiske afdeling.

�Så uanset hvor man er ansat i den offent-
lige forvaltning, så er det Retskrivnings-
ordbogens stavning og regler, man skal
følge, understreger Karin Vraa.

Pholemik
Rektor Henning Lehmann anbefalede i 1993
at universitetet skrev �Ph.D.� og det medførte
en lille munter debat med det daværende
medlem af Dansk Sprognævn, lektor Mette
Kunøe (Nordisk), her i HUMavisen.

Allerede dengang slog Sprognævnet til lyd
for stavemåden �ph.d.�,  - og sådan kom det
da også til at stå i Retskrivningsordbogens
2. udgave fra 1996.

Resultatet har været at man i universite-
tets administration og i officielle skrifter har
fulgt rektors anbefaling, mens man på sprog-
enes fakultet har efterlevet Sprognævnets
vejledning.

Nu er der altså lov for at der ikke findes
�Ph.D.-studerende�, men kun ph.d.-stude-
rende.

På dansk vel at mærke. Der er (endnu) in-

gen lov om at man skal bekende sig til be-
stemte autoritative staveformer og -regler,
hvis man skriver på engelsk eller andre
fremmedsprog.

�Vi ere� ikke mere
Den nye retskrivningslov afskaffer også en
række ældre bekendtgørelser, blandt andet
Kirke- og Undervisningsministeriets be-
kendtgørelse nr. 184 af 15.12.1900, der tillod
at bruge verbernes pluralisformer, og der-
med frit valg mellem at skrive �Vi ere� eller
�Vi er� og �Vi undervise� og �Vi underviser�.

Ingen straf
Der er dog ikke forbundet nogen straf med
at overtræde loven, og der er redaktionen
bekendt heller ingen planer om at indsætte
en særlig task force, ligesom man i ministe-
riet ikke har hørt om at offentligt ansatte er
blevet truet med fyring selv om de i embeds
medfør overtræder loven � og det er HUM-
avisens korrekturlæser, der endnu ikke har
været på kommakursus, glad for.

slam

Se ulovlighederne
på side 43
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