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Ingen faste ansættelser.
Efter finanslovforliget for
2002 er Det Humanistiske
Fakultet så usikker på
finansloven for 2003 at
fakultetet ikke tør
fastansætte nye folk
Fem ledige stillinger blandt det tekniske
og administrative personale vil alle blive
slået op som foreløbigt etårige og med en
passus om at fakultetet er under omstruk-
turering. Nye lærerstillinger vil blive
slået op som tidsbegrænsede amanuensis-
stillinger.
Samtlige stillingsbesættelser vil blive
genovervejet grundigt, og der skal sættes
ekstra fart på udformningen af nye
institutter, melder dekanen efter et haste-
indkaldt møde i Økonomi- og planlæg-
ningsudvalget den 6. februar.

I skrivende stund er den kontante effekt
af finanslovforliget stadig ikke udmøntet i
kroner og øre, bortset fra at det helt sikkert
medfører besparelser: De generelle bespa-
relser som den tidligere regering havde
foreslået i efteråret står nemlig stadig ved
magt.

Dertil kommer at selv om en række
grønthøster-besparelser fra forslaget af 29.
januar er blevet fjernet, så er det endnu
ikke helt klart om de bevillinger der
fremgår af flerårsaftalen vil blive helt eller
delvist sparet væk.

Annulleringen af grønthøster-besparel-
serne blev finansieret af ministeriets
reserver, så hvis universiteterne viser sig at
være ekstra produktive i år og de stude-
rende består flere årsværk end budgetteret,
så kan universiteterne kun få taxameter-
betaling for årsværkene, hvis regeringen er
villig til at give en ekstraordinær bevilling.

Og endelig er de reviderede budget-
overslag for de kommende år heller ikke
lagt på bordet, og det får fakultetet til at
være ”særdeles påholdende”, forklarer
dekan Bodil Due.

–Når regeringspartierne i valgkampen

melder ud at uddannelserne skal være i
top og at forskningen skal styrkes og
dernæst præsenterer os for en besparelse
på 15% over fire år, så er det jo svært at
føle sig tryg ved regeringens udtalelser
om at det bliver ”bedre i 2003”.

–Vi har for længst indset at vi ikke selv
længere kan bruge grønthøsteren til at
spare med. Og en af gevinsterne ved at
omlægge både institut- og studiestruktur,
ud over en effektivisering, vil da også
være økonomisk; en gevinst der skal være
med til at gøre fakultetet gældfrit.

–Derfor vil ledelsen nu bede institutterne
om at intensivere arbejdet med at forme
nye institutenheder, siger dekanen.

slam
Læs mere om fakultetets

budget for 2002 på side 3.

Ny struktur og
færre udvalg
Det er ikke længere til
diskussion: Fakultetet
skal have ny studie-
struktur og ny institut-
struktur, vedtog Fakultetsrådet i
december. Allerede nu er antallet af
udvalg blevet reduceret.

Side 6-7

IT-løft
Nye computere til alle,
stop for virus i
e-posten, elektronisk
selvbetjening på
biblioteket og
FirstClass frem-
skyndes  i foråret.
Ingen undgår at lægge mærke
til fakultetets IT-satning.

Side 12, 15 og 16

Erhvervsdag
hitter
De studerende strøm-
mede til fakultetets første
erhvervsdag for humani-
ster. De fik at vide at
humanister har brugbare
kvalifikationer, men
samtidig har svært ved

selv at identificere dem.
Side 10-11
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Før-chok-budget holdt nullet
Fakultetets første budget
for 2002 er stramt, men
uden røde tal i bundlinjen
Fakultetets budget for 2002, vedtaget i
december måned, var baseret på det
forslag til finanslov som SR-regeringen
havde præsenteret i efteråret. Det
indeholdt visse generelle besparelser og
siden har VK-regeringen foreslået nye,
hvoraf de fleste dog er taget af bordet
igen. Endelig sikkerhed for hvor store
årets sparekrav bliver, kommer først
med den endelige vedtagelse af finans-
loven og fakultetets december-budget
gælder stadig derfor kun ”under
fornøden bevilling”

December-budgettet viste et overskud
på en halv million eller cirka en kvart
procent, mens budgetoverslagene for de
kommende år viser et underskud på ca.
en halv million i 2003 og 2004 og ca. 4,5
mio. kr. i 2005 hvor flerårsaftalen
udløber.

Budgettet indebar også at alle besæt-
telser af faste stillinger, både VIP og
TAP, fortsat vil blive taget op til konkret
vurdering og at kun udløbne adjunktu-
rer vil kunne regne med at blive fortsat
som lektorater. Desuden vil der fortsat
kun blive opslået 12 ph.d.-stipendier
årligt.

Nye tiltag
December-budgettet opererede dog
med nye tiltag, herunder etablering af
et fællesbibliotek på Moesgård, enkelte
delvis eksternt finansierede koordina-
tor- og teknikerstillinger ved bl.a. IT-
Vest og CAVI og næsten uændret
annuum til fagene.

En oversigt over de tiltænkte initiati-
ver kan ses på fakultetets hjemmeside.

Forenkling
Fakultetsrådet besluttede også at
reducere antallet af puljer så der
fremover er fire puljer med frie midler.

Der blev også indført en bagatel-
grænse på 1.000 kr. for ansøgninger til
fakultetet. Det betyder i praksis at støtte
til indkøb af bøger, mindre kurser,
skærmbriller osv. fremover skal afhol-
des af institutterne.

slam

Oversigt over tiltænkte tiltag i 2002:
http://www.hum.au.dk/nyheder/
politik/011217fr_budget.htm

Dispositionsplanen december 2001:
http://www.hum.au.dk/fak/
oekonomi/okomappe/2002/
Dispositionsplan.pdf

Puljer
Fakuletet har lavet en forenkling af de såkaldte puljer,
så der i 2002 kun findes fire puljer med frie midler:

•  Omstillingspuljen
(bl.a. flytninger, fusioner, nye fællesbiblioteker)

•  Forsknings- og forskeruddannelsespuljen
(bl.a. forskningsprojekter, formidling, CfK og
forskeruddannelse)

•  Puljen til udvikling og kvalitetsforbedring af
uddannelse
(bl.a. markedsføring, undervisningsformer, studie-
og erhvervsvejledning)

•  IKT-pulje
(bl.a. nye IKT-initiativer, udskiftning af pc’er)

Den første udspil til finanslov fra VK-regeringen den 29. januar indeholdt
massive besparelser på universitetsområdet og fik dekanatet til at udsende

ovenstående advarsel om konsekvenserne.
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Udgiftsstop skaber forsinkelser

medio februar frem for primo januar.
Der er ansøgningsfrist for kvote II-ansø-
gere 15. marts.

Fakultetet kunne alternativt have
valgt at slække på kvaliteten og trykke
brødteksten på egne trykkerier og blot
lade trykning af omslag og bogbinding
foregå uden for huset for på den måde
at lade hver enkelt ordre snige sig un-
der 25.000 kr.-grænsen.

Det ville imidlertid have kostet 80.000
kr. alene i Copy-Dan-afgift at trykke
brødteksten internt hvilket er mere end
den samlede totalpris for at få bogen
trykt eksternt og udsendt til blandt
andet samtlige gymnasier.

Uddannelse stand by
Stoppet betød også at den ellers bevil-
gede støtte til at udvikle en diplom-
uddannelse i museologi ikke kunne
blive udbetalt. Det kom ikke den ny
uddannelse til gode at stoppet blev
ophævet. Nu bliver den ny finanslov
afgørende for om diplomuddannelsen
bliver en realitet.

Også en ny Master-uddannelse i me-
dicinsk antropologi afhænger af de
endelige tal på finansloven for 2002.

Nye uddannelser stillet i
bero og udgivelser
forsinket
Det så sort ud i januar for de klassiske
arkæologers nye millionprojekt om et
center for Sortehavsstudier. Glæden
over den tocifrede millionbevilling før
jul blev til skuffelse, da regeringens
udgiftsstop blokerede for at sætte
projektet i gang.
12. december 2001 indførte regeringen
et kontant udgifts- og ansættelsesstop
for alle statens institutioner som
herefter ikke måtte bruge mere end
25.000 kr. ad gangen. Det fik lederen af
Danish Center for Black Sea Studies, Pia
Guldager Bilde, til at spørge om
julegaven var blevet til en aprilsnar.

Heldigvis var udgifter der var finan-
sieret af private midler, herunder
midler fra Grundforskningsfonden som
stod bag den store bevilling, undtaget
fra denne regel, og i løbet af januar blev
bundgrænsen sat op fra 25.000 kr. til
200.000 kr.

Alligevel fik Danish Center for Black
Sea Studies afslag på en dispensation
om at begynde arbejdet. Universitetets
medfinansiering er nemlig højere end
de 200.000 kr. – og så måtte projektet
ikke igangsættes.

–Tilbage står en række skuffede og
frustrerede medarbejdere i ind- og
udland som var i deres gode tro på at
de aftaler der blev gjort med statsinsti-
tutioner var til at stole på og i forvent-
ning om en ansættelse 1. januar havde
sagt jobs op, havde afbrudt forsknings-
ophold i udlandet eller sagt udlands-
stipendier fra, skrev Pia Guldager Bilde
blandt andet i Jyllands-Posten efter
ministeriets afslag.

Redningen kom en uge senere da
udgifts- og ansættelsesstoppet blev
ophævet 24. januar hvilket betød at
centeret formelt kunne påbegynde sit
arbejde på den planlagte dato, 1.
februar.

Forsinket studiehåndbog
Knap så heldigt gik det med fakultetets
årlige studiehåndbog. Den skulle have
været i trykken mellem jul og nytår,
men da udgiften til at trykke de 5.000
eksemplarer er over 25.000 kr., kunne
fakultetet ikke afgive ordre.

Først da minimumsgrænsen blev hæ-
vet, kunne fakultetet afgive ordre og
reservere trykketid i rotationspressen.

Derfor udkommer håndbogen først

Årets studiehåndbog blev forsinket
på grund af regeringens udgiftsstop.

Resultatet er at bogen først
udkommer en måned før kvote 2-

ansøgningsfristen.
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Se også:
Pia Guldager Bilde: ”Fra julegave til
aprilsnar” på
www.hum.au.dk/nyheder/forskning/
020121aprilsnar.htm
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Færre udvalg og arbejdsgrupper
Ph.d.-udvalget og
Teknikudvalget er
effektiviseret bort i ny
udvalgsstruktur med flere
unge medlemmer
Tre udvalg og to arbejdsgrupper blev
nedlagt da det ny fakultetsråd havde
konstituerende møde i januar. Samti-
dig har dekanen rekrutteret flere unge
lektorer til udvalgene som skal være
mere udfarende.
–Det er ikke længere rimeligt at beholde
en central fordeling af ph.d.-
stipendierne på fakultetet i lyset af etab-
leringen af forskerskoler og de nye in-
stitut-strukturer.

Sådan lød dekanens argument for at
nedlægge Ph.d.-udvalget som selvstæn-
digt udvalg, og det bakkede det nye
fakultetsråd op om.

Udvalgets opgaver bliver i stedet en
del af Forsknings- og forsker-
uddannelsesudvalget som også overta-
ger det nu hedengange Forsknings- og
Indstillingsudvalgs opgaver.

Fakultetet skal i løbet af foråret
komme frem til en ny fordelings-
procedure af ph.d.-stipendier.

Teknik bliver til IKT
Teknikudvalget bliver nedlagt fordi en
stor del af dets arbejdsområde falder
ind under den tekniske chefs ressort-
område. IKT Referencegruppen holder
op med at være en gruppe, men bliver i
stedet til et IKT-udvalg.

På fakultetsrådsmødet anbefalede

repræsentanter for både lærere og de
teknisk-administrative medarbejdere
(TAP) at der blev plads til to TAP-re-
præsentanter i udvalget, og at det
burde fremgå af kommissoriet at udval-
get også har ansvar for av- og trykkeri-
områderne.

Større Studieudvalg
Studium Generale-Udvalget har opfyldt
sin mission, og arbejdet ligger nu hos
studienævnene. Godkendelsen af
studieordningerne for Studium
Generale skal herefter ske i Studie-
udvalget som fremover vil hedde Stu-
die- og uddannelsesudvalget. Udvalget
overtager også opgaverne fra Arbejds-
gruppen til udarbejdelse af ny studie-
struktur der ligeledes er nedlagt.

Jysk Åbent Universitet Udvalget får
også en tiltrængt navneforandring ef-
tersom Jysk Åbent Universitet nu hed-
der Åben Uddannelse. Udvalget hedder
fremover Efter- og videreuddannelses-
udvalget.

Samlet ledelse
Økonomi- og planlægningsudvalget,
Biblioteksudvalget og Internationalt
udvalg fortsætter. Bortset fra de to
sidstnævnte udvalg vil enten dekan
Bodil Due, prodekan Peter Bugge eller
formand for Studie- og uddannelsesud-
valget Hanne Leth Andersen være en-
ten formand for eller medlem af samt-
lige fakultetets udvalg.

–Jeg hilser udvalgsreformen velkom-
men, sagde lektor Johnny Laursen på
Fakultetsrådets møde, og jeg synes det
er en god ide at der er en person fra

Udvalgsformænd 2002

Udvalg Formand Deltager fra fakultetets administration

Biblioteksudvalget Lektor Per Dahl Sekretariatschef Ole Jensen

Efter- og videreuddannelses-
udvalget Lektor Jørgen Bang Fuldmægtig Grith Thagaard Loft

Forsknings- og forsker-
uddannelsesudvalget Prodekan Peter Bugge Afdelingsleder Sonja Bonde

IKT-udvalget Prodekan Peter Bugge Fuldmægtig Svend Aage Mogensen
Teknisk chef Svend Rosendahl

Det internationale udvalg Lektor Axel Kjær Sørensen Souschef Birgit Rohde Roesen
Korrespondent Inge Østergaard Hansen

Studie- og uddannelsesudvalget Lektor Hanne Leth Andersen Områdeleder Gert Jørgensen
Overassistent Bende Pasgaard

Økonomi- og planlægningsudvalg Dekan Bodil Due Sekretariatschef Ole Jensen
Fuldmægtig Anders Juul
Assistent Susanna Holm Nielsen

’triumviratet’ i næsten alle udvalg.

Struktur-grupper
Struktur-referencegruppen erstattes af
en mindre arbejdsgruppe angående ny
institutstruktur. Konsulent Inger Lise
Breivik fra Statens Center for Kompe-
tence- og Kvalitetsudvikling, som har
støttet struktur-projektet økonomisk,
deltager i arbejdet.
Endelig bliver der nedsat en arbejds-
gruppe der skal beskæftige sig med nye
bevillingsprincipper.

Ung og udfarende
Udvalgene kommer i 2002 til at være
mere udadvendte. Blandt andet kan
formændene forvente at blive indkaldt
til møder i Fakultetsrådet for at disku-
tere relevante emner.

Selv om alle medlemmerne endnu
ikke var på plads da rådet mødtes den
21. januar, så bliver gennemsnitsalderen
sænket.

–Jeg har bestræbt mig på at få flere
relativt nyansatte lektorer med i arbej-
det for at give udvalgene ny energi,
sagde Bodil Due til rådet.

Yngst bliver det nyeste udvalg, IKT-
udvalget, hvor lærersiden er repræsen-
teret af en lektor og to adjunkter.

slam

Se også
Oversigt over udvalg og medlemmer
www.hum.au.dk/fak/udvalg/

Ny ph.d.-procedure, se
www.hum.au.dk/nyheder/politik/
011217fr_phd.htm
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Ny tofaglig studiestruktur
jes.

Det var Jan
Ifversen (CEK) enig
i.

–Vi har stor erfa-
ring med udlands-
ophold på
kandidatniveau, og
det er mit indtryk at
her er de stude-
rende bedre rustet
til at vælge, hvilket
de også er nødt til
fordi der ikke findes
præfabrikerede
forløb på det ni-
veau.

Supplerings-
uddannelsen
Lektor Jan Ifversen
(CEK) understre-
gede at de nye
supplerings-
uddannelser ikke
må være en minia-
ture af faget sådan
som sidefaget i hø-
jere grad er det.

–Supplerings-
uddannelsen skal ikke være en ny be-
gyndelse på første år af studiet, men
gerne gå et skridt videre.

–Uddannelserne bør have en klar pro-
fil og især en klar erhvervsprofil.

–En suppleringsuddannelse i et frem-
medsprog behøver jo ikke være i selve
sproget, men kan sagtens være i mange
andre elementer af faget, supplerede
lektor i fransk Hanne Leth Andersen.

Hurtigere frem til kernen
Det var de studerendes Jacob Svane helt
enig i, og han opfordrede samtidig til at
sidefagenes indhold blev tilrettelagt i
samarbejde med gymnasierne.

–Det er også vigtigt at de studerendes
forventning til en uddannelse bliver
opfyldt hurtigt, sagde Jacob Svane med
henvisning til Studenterrådets frafalds-
undersøgelse der blandt andet viste at
en ophobning af metodefag på studiets
første år fik folk til at falde fra.

–Og i den anden ende skal vi have
mere vægt på erhvervsprofilen, mente
Jacob Svane.

Markedsføring
Lektor Frits Andersen (Litteraturhisto-
rie) kaldte den ny struktur for et
kæmpe skridt fremad, men betonede
også at det er vigtigt at markedsføre
uddannelserne.

Lektor Kim Halskov (Informations- og
Medievidenskab) mente også at den
kommende studiestruktur vil være

nemmere at sælge og markedsføre end
den nuværende.

–Vi vil få både de klassiske uddannel-
ser og en masse spændende
suppleringsuddannelser. Men det er
ikke nok at have et godt produkt, det
skal også sælges og markedsføres, un-
derstregede Kim Halskov som selv har
gode erfaringer med markedsføring af
IT-uddannelserne.

Carpe Diem
Kathrine Vestergaard advarede imod at
studienævnene nu blot ventede på at
Studieudvalget fik gennemgået studie-
ordningerne og pegede på uhensigts-
mæssige forløb.

–Fagene skal gribe chancen for ny-
tænkning.

slam

Se også
Revideret papir om studiestrukturen:
www.hum.au.dk/fak/fakraad/011217/
revstud.pdf

Rammerne for fakultetets
ny studiestruktur lagt fast:
Bachelor- og kandidat-
delen skal være adskilt
Fakultetets ny studiestruktur kommer
til at hvile på principperne om ad-
skilte niveauer i uddannelsen (bache-
lor- og kandidatniveau) og tofaglighed
i bacheloruddannelsen, vedtog
Fakultetsrådet i december. Den ny
studiestruktur skal træde i kraft på
alle fag fra 1. september 2003.
Rådet tilsluttede sig dermed Studie-
udvalgets forslag som var en revideret
udgave af udvalgets forslag fra Sand-
bjerg-seminaret.
På fakultetsrådsmødet var lærer-
repræsentanterne for de store
gymnasiefag betænkelige ved det
skarpe skel mellem de to niveauer og
anbefalede at de nye ordninger fik ind-
bygget størst mulig fleksibilitet for de
studerendes studieforløb.

Dekanen kunne dog ikke godtage et
forslag om at suppleringsuddannelsen
kunne placeres vilkårligt i løbet af de
fem studieår.

–Så forsvinder netop niveau-delingen,
påpegede dekanen og blev suppleret af
formanden for Studieudvalget:

–Delingen mellem bachelor- og
kandidatuddannelsen eksisterer alle-
rede i dag. De studerende skal tilmelde
sig kandidatuddannelsen, og der bliver
givet rigeligt med dispensationer til
studerende der endnu ikke er helt fær-
dige med bachelordelen, forklarede
Hanne Leth Andersen.

–Det skel bliver mere tydeligt med
den ny struktur – også for undervi-
serne.

Udlandsophold
Lektor Johnny Laursen understregede
at en ny struktur ikke må gå ud over de
studerendes mulighed for at rejse til
udlandet og påpegede at mange
udlandsophold faktisk mindede om en
form for individuelt tilrettelagt
suppleringsuddannelse.

Hanne Leth Andersen, der selv er
udlandskoordinator, havde gennemgået
sine egne kontrakter med de udenland-
ske universiteter.

–Kun i ét tilfælde var der brug for at få
foretaget en mindre ændring i aftalen.

–Aftalerne er anderledes når det gæl-
der England og USA hvor flere stude-
rende med den ny struktur måske først
vil komme over når de har nået
kandidatniveauet. Men jeg synes alt
andet lige at det er en god ting hvis de
faglige krav til udlandsopholdet forhø-
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Kaffen vil der nok stadig være brug for;
tofaglighed og niveaudeling skal nemlig

øge kvaliteten af uddannelserne på
Humaniora.
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Seks principper for nye institutter
Så er det officielt:
Fakultetet skal have
ny institut-struktur
Mandag den 17. december besluttede
Fakultetsrådet at Det Humanistiske
Fakultet skal have ny institut-struktur.
Dermed er den formelle beslutning
om at ændre på strukturen en kends-
gerning.
Fakultetsrådet tilsluttede sig de seks
punkter for institutstruktur (se fakta-
boksen) som var et af resultaterne fra
Sandbjerg-seminaret.

Den endelige struktur er dog endnu
ikke fastsat, og der blev heller ikke sat
en konkret dato for hvornår den ny
struktur skal være endeligt på plads.

Momentum
Det fik lektor Johnny Laursen til på
mødet at advare mod at fakultetet risi-
kerede at tabe momentum i
omstillingsprocessen hvis de princi-
pielle beslutninger ikke snarligt blev
konverteret til forpligtende beslutnin-
ger for de enkelte fag.

Stud.mag. Jacob Svane anbefalede at
institutstrukturen blev samtænkt med
den overordnede debat om universitets-
ledelse og de lokale forslag om
„institutdirektører“.

Solveig Kristiansen, der repræsenterer
sekretærerne, understregede at det ad-
ministrative personale foretrak at even-
tuelle kommende administrative ledere
blev fundet internt og efteruddannet
frem for at man ansatte nye folk udefra.

Forhandlinger
Dekanen har efter Sandbjerg-seminaret
har holdt møder med Romansk, En-
gelsk og Tysk for at bede dem komme
med et bud på hvad netop de tre fag vil
kunne få ud af et institutfællesskab,
ligesom der har været møder med Old-
tid- og Middelalder og Klassisk Arkæo-
logi.

Dekanen har også haft to møder med
landets øvrige humanistiske dekaner
hvor man især har drøftet hvordan man
skaber mere tiltrækkende miljøer på
sprogfagene.

–De første fælles projekter, blandt
andet inden for fransk, er sat i gang og
vil snarligt blive fulgt op af samarbejder
inden for italiensk, spansk og tysk, for-
tæller dekan Bodil Due.

Desuden har et konsulentbureau til-
budt at lave forslag til generelle
komptenceudviklingsprojekter,
ledelsesudvikling og erhvervsvejled-
ning, hvortil der kan søges eksterne
bevillinger.

slam

Se også
Resumé fra Sandbjerg-seminaret:
www.hum.au.dk/nyheder/politik/
0111sandres1.htm
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De seks principper
•  at fakultetet forlader sin hidtidige dominerende model hvor et

fag er lig et institut og i stedet etablerer flerfaglige institutter
•  at ingen forlods kan melde fra og nægte at deltage i processen

som er et fælles projekt der angår alle medarbejdere
•  at stimulere processen med tilbud om og mulighed for admini-

strativ hjælp og frikøb
•  at målet er bedre ressourceudnyttelse, bedre studiemiljø og

større samarbejde såvel hvad forskning som undervisning angår
•  at den faglige identitet bevares
•  at ændringerne skal være reelle, følge universitets-

bekendtgørelsen og ikke medføre forøgelse af den tid der anven-
des til administration gennem indførelse af dobbeltadministration

Nu skal rammerne for de nye institutter lægges helt fast.
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Glemsomme studerende
har stadig indflydelse

der var nemlig heller ikke nogen der
stillede op til det forrige valg. Alligevel
pointerer institutleder Hans Carl Finsen
at de studerende stadig har indflydelse:

–De kan bare komme til os. Vi har
hidtil aldrig afvist nogen studerende.

At ingen studenterrepræsentanter
stillede op til studienævnet på Område-
studium Østasien skyldes ganske enkelt
at der ikke var studerende på det lille
studium i 2001.

–mk

På trods af at de
studerende glemte at
stille op til valgene af
seks studienævn og
institutbestyrelser har
de stadig
medindflydelse
Selvom studienævnene på
Germansk, Europæiske Kultur-
studier og Områdestudium
Østasien og institutbestyr-
elserne på Musikvidenskab,
Slavisk og Germansk står helt
uden studenterrepræsentanter i
2002, bliver de studerende
stadig hørt. De fleste steder
sidder de nemlig stadig med til
møderne.
–På Slavisk sidder der stadig
studerende med til bestyrelses-
møderne. Selvom de officielt er
uden stemmeret, har de reelt
den samme indflydelse fordi vi
sjældent stemmer, men derimod
snakker om tingene. Samtidig er
det også i ledelsens interesse at de stu-
derende får informationer om studiet,
siger institutleder Peter Bugge fra Sla-
visk Institut.

Hans kolleger på de andre institutter
er enige. Det var muligvis ikke helt
smart at de studerende ikke stillede op
til valgene, men derfor behøver de ikke
berøves indflydelse på deres eget stu-
dium.

På Europæiske Kulturstudier har man
oven i købet gjort de uofficielle
studenterrepræsentanter i Studie-
nævnet officielle:

–De har nøjagtigt den samme indfly-
delse som før. Vi har gjort dem officielle
så det er kun udadtil vi ingen
studenterrepræsentanter har i Studie-
nævnet, siger studieleder Jan Ifversen
fra Europæiske Kulturstudier.

Bruger Institutrådet
På Musik har det heller ingen konse-
kvenser haft at der ikke sidder en offi-
ciel studerende i institutbestyrelsen.
Årsagen er dog her at man mest benyt-
ter Institutrådet ved vedtagelse af større
beslutninger.

–Og dér sidder studenter-
repræsentanter, ligesom vi aktivt ind-
drager de studerende i beslutnings-
arbejdet, siger institutleder Jens Johan-
sen fra Musik.

På Germansk er man vant til ikke at
have studerende i institutbestyrelsen –

Humanist i

Konsistorium

Ingen
overraskelser i
studenter-valg
Knap 18 procent af de
studerende stemte til de
studerendes valg til Kon-
sistorium, og der var
ikke nogen sensationer i
valget.
De tre store lister fra
Studenterrådet fik hver
en repræsentant i Konsi-
storium;

Dina Bloch fra
Studenterrådets Sam-
fundsvidenskabelige
Liste, Jesper Luthman fra
Studenterrådets liste på
Sundsheds- og Naturvi-
denskab og endelig Chri-
stian Tang Lystbæk,
spidskandidaten på
Studenterrådets Hum-
liste.

De tre valgte fik mellem
326 og 471 personlige
stemmer, mens fjerde-
pladsen fik 188 stemmer.

slam

Den filosofistuderende
Christian Tang Lystbæk
indtrådte 1. februar i Kon-
sistorium.
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Selv om de studerende på flere fag glemte at
stille op til valget, får de alligevel
indflydelse på den lokale politik.

(Modelfoto).
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� Flest kvinder blandt
nye ph.d.er
Fakultetet har givet ph.d.-stipendium til otte kvin-
delige og fire mandlige ph.d.-studerende. De 12 er
udvalgt blandt 83 ansøgere. Desuden er seks ansø-
gere kommet på venteliste.
Det blev sandsynligvis sidste gang at fakultetet
uddelte de såkaldte basisstipendier fra centralt
hold.

Fakultetet har netop nedlagt Ph.d.-udvalget og
skal i løbet af foråret fastsætte en ny procedure for
tildeling af ph.d.-stipendier hvor de nye stor-
institutter og forskerskoler bliver inddraget.

slam
Se også
”Ny ph.d.-procedure næste år” på
www.hum.au.dk/nyheder/politik/
011217fr_phd.htm

Tværfag nedlagt
Tværfagsordningen har
overlevet sig selv – men
led en knap så stille død
som forventet, da
Fakultetsrådet bisatte
Tværfag
19 tilbud, men kun tre oprettede hold.
Det var sidste års resultat af den næ-
sten 30-årige institution Tværfag på
Det Humanistiske Fakultet. Det var
ikke nok til at fakultetet fortsat vil
indkalde forslag til tværfag, lave
programpjece, slå potentielle stillinger
op, tage mod ansøgninger og forestå
undervisningen på de hold som kunne
samle deltagere nok.  Efter flere års
diskussion og en enig indstilling fra
Studieudvalget nedlagde Fakultets-
rådet 21. januar Tværfag, selv om de
studerende skiftede holdning fra mø-
det i udvalget til mødet i rådet.
En af Tværfags store succeser har været
museologi som ganske mod reglerne
blev oprettet år efter år og som nu er
blevet genfødt i skikkelse af en regulær
suppleringsuddannelse.

I år er det et andet redskabsfag, der
har været populært, nemlig skrive-
værkstedet. Men blandt de 18 andre
tilbud var der kun to tilbud der kunne
skaffe studerende nok til at blive opret-
tet.

Prisopgaver
Fakultetet har indkaldt forslag til pris-
opgaver for året 2003. Forslagene skal
være Det Humanistiske Fakul-
tetssekretariat i hænde senest onsdag
den 3. april 2002.

Reglerne for prisopgaver kan læses i
universitetets regelsamling på
www.au.dk/da/regler/
index.cfm?id=t63#t6

Yderligere information om pris-
opgaver kan fås hos korrespondent
Inge Østergaard Hansen, e-post:
iha@adm.au.dk.

Mere skriveværksted
–Skriveværkstederne skal fortsætte, og
det er et område vi gerne vil gøre mere
ved, i stil med de initiativer der ses hos
Formidlingscenteret ved Købehavns
Universitet, forklarede formanden for
Studieudvalget Hanne Leth Andersen
på Fakultetsrådets møde 21. januar.

Integreret tværfag
Selv om Tværfag blev lukket, var rådet
enigt om at det er vigtigt med stadig
mere tværgående undervisning på fa-
kultetet.

–Den ny studiestruktur lægger op til
at der kommer mere tværgående under-
visning på især kandidatdelen, og det
vil overflødiggøre Tværfag, pointerede
Hanne Leth Andersen.

–Målet er at sikre at få integreret tvær-
faglige fag i vores undervisningsudbud
frem for at det bliver noget der står ved
siden af – og måske udenfor, supple-
rede prodekan Helle Juel Jensen.

Det var blandt andre Jan Ifversen enig
i.

–Men det er også vigtigt at vi får koor-
dineret hvilke tværgående udbud der
tilbydes på de forskellige niveauer, og
det kunne fx være en opgave for Studie-
og Uddannelsesudvalget.

Også lektor Frits Andersen mente at
det var vigtigt med et organ, der skulle
tilse at der faktisk skete noget.

Dekan Bodil Due støttede ideen om et

arbejds- eller koordinationsudvalg, men
mente dog ikke udvalget skulle etable-
res før den ny studiestruktur var blevet
mere udførligt beskrevet.

En misforståelse
Det var et enigt Studieudvalg der ind-
stillede til Fakultetsrådet at Tværfag
skulle nedlægges. Men det mente de
studerende var en misforståelse.

–Vi var ikke klar over at der var tale
om en endelig beslutning, og det var
ikke noget vores bagland havde givet
os bemyndigelse til, forklarede
stud.mag. Kathrine Vestergaard, der
både sad i Studieudvalg og Fakultets-
råd.

–Men vi vil gerne være med til at gå
ind i en positiv debat om Tværfags skal
nedlægges, tilføjede hun, selv om vi
ikke umiddelbart kan sige ja.

Men den invitation blev ikke modta-
get af hverken Studieudvalgets tidligere
eller nuværende formand.

–Vi blev allerede for år siden enige om
at give Tværfag ét år til, da det stod
klart at Tværfag var døende, erindrede
daværende formand Helle Juel Jensen.

Hanne Leth Andersen anholdt også
det principielle.

–Når de studerende siger ja under
udvalgsarbejdet, så bliver vi nødt til at
stole på det. Ellers kan vi jo ikke arbejde
i udvalg.

slam
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Masser af succes

Her er dit CV

Erhvervsvejleder: Det kan humanister

�

Stor tilfredshed med
erhvervsfaglig dag for
humanister
–Det var en fremragende idé. Vi ved jo
grundlæggende ikke hvad vi skal
være når vi er færdige.
Historiestuderende Jeanett Beckmann
var glad for den erhvervsfaglige dag
som fakultetet havde arrangeret i no-
vember for at give de studerende et
indblik i livet efter specialet.

Og hun var ikke den eneste. Ifølge de
evalueringer, som størstedelen af de 150
deltagere havde udfyldt, var mere end
95% positive over for arrangementet.

–De mange positive tilbagemeldinger
bekræfter os i at der er et stort behov for
arrangementer som disse. Derfor vil det
fremover blive en årlig begivenhed,
siger arrangøren, fuldmægtig Grith Loft
fra fakultetssekretariatet.

God blanding
Den erhvervsfaglige dag løb af stablen
den 29. november og var bygget op i to
afdelinger.

Om formiddagen var der oplæg om
blandt andet humanisters generelle
kompetencer, tendenser i humanistjobs
og ansøgningsskrivning. Om eftermid-
dagen var der oplæg fra tolv færdig-
uddannede kandidater fra henholdsvis
kommunikationsbranchen, kultur-
sektoren, det private erhvervsliv,
administrationsområdet, IT-branchen
og undervisningssektoren.

–Jeg synes det var en god blanding af
teori og praksis. De forskellige oplæg
supplerede hinanden fint, siger Jeanett
Beckmann.

Kunne relatere til det hele
Engelskstuderende Hans Henrik
Lomholt tilføjer:

–Arrangementet havde også den for-
del at det i modsætning til andre
kandidatmøder kun var for humaniora.
Man kunne relatere til det meste, mener
han.

Hvilket i øvrigt også var hensigten:
–Humanister kan jo lige så godt

vænne sig til at tænke mere målrettet på
deres erhvervsmuligheder og udnytte
at de får en generalistuddannelse og
ikke udelukkende en decideret
professionsuddannelse.

–Det er jo ikke til at forudsige hvad de
humanistiske kandidater går ud til – de
kan lige så godt ende inden for kommu-
nikation eller organisation som de kan
ende inden for kultur, afslutter Grith
Loft.

–mk

felt. De akademiske kvalifikatio-
ner er de evner I indirekte har
opøvet gennem et universitets-
studium. Det kan være evner til at
analysere, tænke abstrakt eller
sætte sig ind i nye emner.

Guldkornene først
–Endelig er der de personlige kva-
lifikationer. De kan dække over
egenskaber som fleksibilitet, evne
til samarbejde eller stor energi.

Christian V. Nielsen pointerede
at man dog ikke skal slå på alle
kvalifikationerne i sine ansøgnin-
ger.

–Hold jer til ét eller to hoved-
budskaber, det virker bedst. Og
skriv så endelig ud fra den journa-
listiske devise om at det vigtigste
kommer først; start altid  med
guldkornene.

–mk

–Der er tre typer kvalifikationer
som humanister kan profilere sig
på efter endt uddannelse: De
faglige, de akademiske og de
personlige. Problemet er bare at
mange humanistiske kandidater
har svært ved selv at identificere
dem.
Så kort og kontant lød det da er-
hvervsvejleder fra Aalborg Uni-
versitet Christian V. Nielsen på
den erhvervsfaglige dag skulle
fortælle om humanisters jobs-
øgning.

Han opfordrede de tilstedevæ-
rende til hver især at skitsere deres
egne og helt unikke kvalifikationer
ud fra de tre typer:

–De faglige kvalifikationer er det
I direkte har lært på jeres studie.

Det kan være sprog, paratviden
eller ekspertise inden for et givet
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Hvordan springer en humanist fra studium til job? Det spørgsmål fyldte
konferencecentret ved fakultetets eerhvervsfaglige dag i november.
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En verden udenfor
Der er langt fra
universitet til
erhvervsliv, sagde de
færdiguddannede
kandidater
–Det er en helt anden verden. Til
daglig står jeg for projekt-
planlægning, koordinering,
ressourcestyring og funktions-
udvikling i en mellemstor
medicinalvirksomhed. Og det er
altså langt fra mine studier.

Sådan sagde Anne-Mette Larsen,
projektkoordinator i Alpharma
ApS og cand.mag. i fransk og
samfundsfag til fakultetets er-
hvervsfaglige dag. Hun var en af
de tolv færdiguddannede kandi-
dater der holdt oplæg for de del-
tagende studerende.

Erhvervslivet
løsningsorienteret
Cand.mag. i historie og
civilisationskritik Leif Haaning
var en anden. Han arbejder i dag
som konsulent hos konsulent-

firmaet PLS Rambøll og laver
blandt andet analyser og rappor-
ter for den offentlige sektor.

–Forskellen på universitetet og
erhvervslivet er først og fremmest
at man skal være mere løsnings-
orienteret og bedre til at gå på
kompromis i det private. Og så
skal man tænke i salgsbaner hvil-
ket som oftest ligger langt væk for
humanister, siger Leif Haaning.

Manipulation på
humaniora
Én ting har humaniora og er-
hvervslivet dog til fælles, påpe-
gede stud.mag. i idéhistorie og
kontaktansvarlig for reklamebu-
reauet Cosmographic Henrik
Dresbøll for de skeptiske delta-
gere:

- Man skal være god til at mani-
pulere i det private. Og det lærer
man da om noget på humaniora,
hvor man kan læse en 20 siders
artikel på 10 minutter og derefter
tale kvalificeret om den i en halv
time.

–mk

To års SU
til sidefag
Et halvt års ekstra
sidefag hvis hoved-
faget hedder
erhvervsøkonomi
Hvis dit hovedfag er erhvervs-
økonomi på Aarhus Universitet, og
dit sidefag er inden for det huma-
nistiske hovedområde, så får du to
årsværk til sidefaget.
Det bestemte Undervisningsmini-
steriet november sidste år.

Studietiden bliver derefter 5½ år.
Dvs. en bachelorgrad på tre år, et
speciale på et halvt år og et sidefag
på de to år.

Forudsætningen for at få to år er at
sidefaget er enten dansk, historie,
dramaturgi, engelsk, filosofi, fransk,
græsk, idéhistorie, italiensk, ja-
pansk, kunsthistorie, latin, musik,
oldtidskundskab, religion, russisk,
spansk eller tysk.

Kun på den måde giver hoved- og
sidefaget nemlig faglig kompetence
i gymnasiet/HF hvilket er et krav.

Fagligheden
længere væk
Baggrunden for beslutningen er
ifølge fuldmægtig Gert Jørgensen
fra Det Humanistiske Fakultet at
fagligheden er noget længere væk
når fakultetsgrænserne krydses.

Man får således også et halvt års
ekstra sidefag hvis hovedfaget er
naturvidenskab og sidefaget huma-
niora, ligesom studerende med ho-
vedfag på humaniora med enkelte
undtagelser får et halvt år ekstra når
de krydser en fakultetsgrænse.

Kombinationen af et humanistisk
sidefag og et hovedfag på Økonomi
blev mulig fra september sidste år.
Det er i øvrigt op til den studerende
selv at søge om SU til det ekstra
halve år på SU-kontoret.

-mk

Humanister i erhvervslivet: projektkoordinator Anne Mette Larsen, Henrik
Dresbøll med studiejob i et reklamebureau og konsulent Leif Haaning.
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Ny computer til alle
Alle computere bliver
udskiftet i løbet af fem år
Fakultetet sikrer nu at alle faste
medarbejdere har en tidssvarende
computer på kontoret. Fremover er det
fakultetet der betaler for at compu-
terne bliver skiftet, og det er målet at
alle maskiner vil blive udskiftet eller
opgraderet hvert fjerde-femte år.
Alle der får deres computer udskiftet i
løbet af de kommende måneder vil
kunne se frem til en pc bestykket med
en 800 MHz processor, 256MB RAM,
40GB harddisk, diskettedrev, cd-rom,
tastatur og mus samt en 17" Trinitron-
skærm.

Teknisk Afdeling udarbejder en plan
over samtlige computere på fakultetet,
hvor man kan se hvornår man står for
tur til at få en ny og bedre maskine.

Hvis man ønsker at få ekstraudstyr, fx
med dvd-drev eller cd-brænder, eller
foretrækker en bærbar computer eller
en Macintosh, skal instituttet dog selv
betale prisdifferencen mellem standard-
computeren og den ønskede model.

Det har hidtil været de enkelte

Kort nyt

Formidlingskonkurrence for studerende
Studentermagasinet Delfinen vil kåre universitetets bedste
skriftlige formidler. Deltagerne skal forvandle en eksa-
mensopgave fra studiet til en kort og let tilgængelig
artikel på højst 3.000 anslag. Præmien består i rødvin,
biografbilletter og offentliggørelse i Delfinen.

Bidrag skal sendes som Word-filer inden 15. marts til
delfinen@sr.au.dk. Yderligere information hos
mikkel@sr.au.dk og kommende numre af Delfinen.

Studerende får egen tv-station i Århus
Nu er der tv for århusianske studerende hver søndag kl.
18:00 på TvDanmark2 Østjylland. Studenterkanalen UTV
havde premiere 3. februar. I forvejen findes UTV i både
Odense og København. Jacob Chortsen, der er studerende
på Nordisk, er ansvarshavende redaktør.

Udsendelserne kan også ses via stationernes hjemme-
side.
Web: www.utv.dk

Legater til USA
Danmark-Amerika Fondet og Fulbright Kommissionen
uddeler igen i år legater til studier og forskning i USA i
det akademiske år 2002/03. Ansøgningsfristen er 13.
marts.
Web: www.daf-fulb.dk

institutter der har betalt
for nye computere, men
med den nye plan bliver
det altså fakultetets
fælleskasse, der finansierer
udskiftningen.

Farvel til
WordPerfect
Nye computerne kommer
som standard med
Microsoft Office-program-
merne Word (tekst), Excel
(regneark) og PowerPoint
(præsentation).

Derimod er WordPerfect
ikke med i standard-
pakken, da WordPerfect
ikke længere udviklet på
dansk.

slam

En løbende revideret plan
over udskiftningen vil blive
gjort tilgængelig på
fakultetets intranet (FirstClass).

Åben uddannelse 2002-03
Åben Uddannelse har sendt sit katalog for
det kommende studieår på gaden. Tilbud-
dene omfatter blandt andet etnografi, filosofi,
IT-projektledelse, historie, jura, sociale fag og
teologi, og der er Masteruddannelser i blandt
andet folkesundhedsvidenskab, informati-
onsteknologi, læreprocesser og retorik
foruden diplomuddannelser i eksempelvis
ledelse, miljø og teknisk kommunikation.

Hele programmet kan ses på hjemmesiden,
hvor man også kan bestille det trykte
katalog.
Web: www.au.dk/da/aabenudd/katalog/

17 tommer og 800 MHz bliver nyt
mindstemål for fakultetets computere
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Nye regler for pindemadder
Fødselsdagsreceptioner
skal betales af egen
lomme
Ved årsskiftet trådte nye, interne reg-
ler om repræsentationsudgifter i kraft
på Aarhus Universitet.
Regelsættet slår blandt andet fast at
udgifter til receptioner i anledning af
runde fødselsdage ikke må betales af
universitetet. Disse er ifølge ministeriet
„at betragte som rent private begiven-
heder og således institutionen uved-
kommende.“

Institutter og afdelinger må dog stadig
bekoste receptioner ved jubilæer, afsked
efter lang tids ansættelse, disputats- og
ph.d.-forsvar, bygningsindvielser og
centeroprettelser.

Sammen med det nye regelsæt er der
også sat loft på udgifterne (se fakta-
boks), fx må der højst bruges 75 kr. pr.
person ved et 25-års jubilæum.

Kompetencen til at træffe beslutninger
om undtagelser fra reglerne ligger
fremover hos dekanen; Institutledere og
centerledere må ikke selv fravigelse
regelsættet.

-mk
Det fulde regelsæt kan læses på
www.au.dk/da/14-01.htm

Regler for repræsentationsudgifter

Receptioner
Der må serveres mad, øl, vand og vin for maks. 75 kr. pr. person ved

• Personlige jubilæer (25 og 40 år; 10, 20, 30 år i en lederpost)
• Afsked efter lang tids ansættelse (mindst 15-20 år)
• Institut- og centerjubilæer (25, 50, 100 år)
• Bygningsindvielser og centeroprettelser
• Disputats- og ph.d.-forsvar
• Afslutning af EGU-elevuddannelse (dog maks. 30 kr. p.p.)

Gaver
I særlige tilfælde lejlighedsgaver til personer, der ikke er ansat ved Aarhus Universitet. Der må gi-
ves for maks. 300-400 kr., og gaver må aldrig gives i stedet for løn. Her kan i stedet gives en af uni-
versitetets officielle gaver eller en vingave for maks. 200 kr.

Arrangementer
Der kan gives frokost for maks. 350 kr. pr. person eller middag for maks. 550 kr. pr. person ved

• Besøg af gæsteforelæsere eller æresdoktorer
• Afslutning af større udvalgsarbejde, herunder bedømmelsesudvalg
• Faglige arrangementer

Ved faglige arrangementer med overvejende interne deltagere skal udgiften holdes på det halve af
maksimumsbeløbene.

Interne møder m.v.
Der må serveres vand, kaffe, te og brød til interne faglige møder på ledelsesniveau og til råds- og
udvalgsmøder på fakultets-, institut- og centerniveau.

Instituttet må bruge 30 kr. pr. deltager til at fejre en nyuddannet kontorelev - eller 75 kr. pr.
deltager til at fejre et vellykket ph.d.-forsvar. Derfor er det som regel universitetets egne
kantiner der leverer festmaden. Her præsenterer snack baren i Ridehusets foyer sin
frokostmenu.
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Lettere at ringe til universitetet
Ny samlet telefonomstilling
er mere brugervenlig
–Sammenlægningen af fem telefon-
omstillinger på universitetet til én
giver en fælles indgangsvinkel til uni-
versitetet når man ringer udefra. Tidli-
gere kunne man ikke umiddelbart
stilles om fra en omstilling til en an-
den, men det er slut nu. Nu kan man
altid stilles om til den man vil tale
med.
Sådan forklarer elektroniktekniker Hen-
rik Riri fra universitetets Datakontor.
Han er særdeles tilfreds med at univer-
sitetets fem omstillinger blev lagt sam-
men til en central omstilling i december
sidste år.

–Konsekvensen af den nye omstilling
er altså kort og godt større
brugervenlighed og bedre service fordi
det simpelthen er lettere at komme
igennem til hele universitetet, siger
Henrik Riri.

De fem tidligere omstillinger var for-
delt med tre på naturvidenskab, en på
samfundsvidenskab og en for huma-
niora, teologi og administrationen. Der
er dog stadig en separat telefonomstil-
ling på Sundhedsvidenskab.

Det var sekretariatscheferne på
fakulteterne – på initiativ af sekretari-
atschef Ole Jensen fra Det Humanistiske
Fakultet – som i 2001 besluttede at der
skulle ske en sammenlægning af omstil-
lingerne. Finansieringen skete gennem
universitetets IKT-plan, og ligger nu
organisatorisk under Informations-
kontoret.

Sammenlægningen har ikke medført
ændringer i de ansattes lokalnumre.

Besked om fravær
Alle institutter er blevet opfordret til at
melde fravær (fx pga. konferencer, se-
minarer eller langvarig sygdom) ind til
Omstillingen, så man allerede her kan
give besked om at den ansatte ikke er til
stede og eventuelt hvornår vedkom-
mende kan træffes igen.

Det vil senere blive muligt selv at ind-
taste fraværs-oplysning via en web-
side.

–mk

Telefondatabasen
Ud over telefonen er Omstillingens vigtigste arbejdsredskab telefon-
databasen. Det er den Omstillingens medarbejdere slår op i, når de skal
finde personer på universitetet og det er også grundlaget for en række
sider på web, hvor man kan slå de ansattes telefonnumre, e-post-adresser
og hjemmeside-adresser op.
Derfor appellerer Henrik Riri nu til at fagene gør en indsats for at holde
alle oplysninger i databasen ajourført.

Se hvordan
Om ændringer i Telefondatabasen
www.au.dk/da/telebase.htm

Registreringer ved nyansættelser / fratrædelser:
www.hum.au.dk/fak/personale/registreringer.htm

Fakta om Omstillingen
•Omstillingen er åben alle hverdage 08:00 til 17:00
•Omstillingens interne kaldenummer er 9 (fra en 8942-telefon)
•Omstillingens eksterne kaldenummer er 8942 1111
•Omstillingens e-post-adresse er: omstillingen@au.dk
•Der er fem ansatte på den nye omstilling, heraf to studentermedhjælpere
•Ugentligt passerer 2.400-3.000 kald udefra omstillingen. Det svarer til

omkring 50 kald i timen
•Der er tre omstillingsborde
•Belastningen er størst mellem 11 og 14
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„Han er desværre til møde frem til kl. 14.“ Sådan kan det lyde i røret når man fremover
ringer til universitetet. Fem af universitetets telefonomstillinger er blevet samlet til én, og
det betyder bedre service.
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Slut med e-post-virus
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Filter fanger forbryderne
Nu er det slut med virus i e-posten. Al
e-post til mail-adresser på @hum.au.dk
bliver tjekket for virus. Hvis mailen
indeholder en virus, bliver mailen
sendt retur til afsenderen og modtage-
ren får i stedet en meddelelse om at en
person har forsøgt at sende en virus-
befængt mail og at den er blevet af-
vist.
–Den eneste ændring, brugeren vil op-
leve, er at man får en mail om at nogen
har forsøgt at sende en virusinficeret
mail frem for at man får tilsendt selve
mailen, forklarer teknisk chef Svend
Rosendahl.

I den første uge efter at Teknisk Afde-
ling installerede det nye virus-filter
fangede det 160 virus-mails dagligt.

Svend Rosendahl understreger at bru-
gerne ikke vil opleve at e-post kommer
langsommere frem på grund af virus-
filteret.

Fortsat anti-virus
Medarbejderne skal dog stadig have
anti-virus-programmet Sophos kørende
på computeren.

–Det nye virus-filter beskytter alene
mod virus modtaget via e-post, men
ikke mod hvad man måtte hente ned
via nettet eller få via disketter. Derfor
vil alle brugere, som logger på
fakultetets netværk, fortsat automatisk
få opgraderet anti-virus-programmet
mindst en gang om måneden, forklarer
Svend Rosendahl.

slam

FirstClass til alle

En meddelelse om at der er fundet virus i en mail fra Johansen. Johansen har automatisk
fået besked om at der var virus i mailen, og det er langt fra sikkert at Johansen overhovedet
ønskede at kontakte humavis@hum.au.dk. Mange vira videresender sig selv til alle personer
i ens adressekartotek eller til adresser som findes i den såkaldte internet cache (midlertidige
kopier af de web-sider som man for nyligt har besøgt).

Fakultetet sætter tempo på
indførslen af FirstClass-
systemet. Alle fag får
tilbudt introduktion i
foråret
Hvis fagene siger ja, så er alle medar-
bejdere samlet på FirstClass-systemet
til sommer.
Fakultetet har valgt at tilbyde alle fag
introduktion til FirstClass i løbet af
foråret for at fremskynde den digitale
effektivisering.

På fakultetsrådets møde i december
kritiserede de studerendes repræsen-
tant, Jacob Svane at der ikke var intro-
duktionskurser til de studerende, men
kun til ansatte, og mente at ikke alle
institutter lever op til deres ansvar om

at introducere de studerende til
FirstClass.

Lektor Frits Andersen fortalte på
samme møde at man på Litteraturhisto-
rie med succes havde indarbejdet en
introduktion til FirstClass i rus-intro-
duktionen, men at det også var nødven-
digt at de studerende kom tidligt med
for at få det bedste udbytte af systemet.

Dekanatet har i et brev til alle institut-
ter, som indeholder tilbuddet om en
hurtigere introduktion, indskærpet
fagenes forpligtelser i projektet.

Ny konsulent
Det har hidtil været Annemette Høgbro
Nørgaard, der har forestået introduktio-
nen af FirstClass. Hun holder orlov
frem til maj måned og bliver i denne
periode afløst af Peter Friis-Nielsen.

slam

Se også
Strategisk IKT-værktøj (FirstClass)
2001-03 - tidsplan på www.hum.au.dk/
fak/ikt/fcplan_tid.htm
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Bare bedre bibliotek

leringen af elektroniske udlånssystemer
på samtlige fællesbiblioteker på Huma-
niora. Biblioteket for sprogfagene i
Nobelparken er ligeledes begyndt med
elektroniske udlån i januar, ligesom
Ringgadebiblioteket for historie, filosofi
og idéhistorie har påbegyndt streg-
kodningen og sandsynligvis er klar
med elektronisk udlån til sommer.

–mk

Nyt elektronisk udlån på
Æstetikbiblioteket giver
bedre service og
vejledning af lånerne
Æstetikbiblioteket på Langelandsgade
gik oktober sidste år som det første
fællesbibliotek på humaniora over til
elektronisk selvudlån. Det betyder
højere brugervenlighed, bedre service
og mere tid til vejledning af lånerne,
mener personalet.
–Når vi er helt færdige med at imple-
mentere systemet, det vil sige når vi har
stregkodet de sidste bøger, vil vi bruge
væsentlig mindre tid på  administration
og kartoteksarbejde end før. Og dét
betyder mere tid til vejledning af lå-
nerne og dermed bedre service.

Bibliotekar Jette Bohn er ikke i tvivl.
Selvom alle bøgerne endnu ikke er
stregkodet, har Biblioteket for Littera-
turhistorie, Dramaturgi,  Musikviden-
skab og Kunsthistorie ved kaserne-
bygningerne på Langelandsgade aldrig
fungeret så godt som efter installatio-
nen af det elektroniske selvudlåns-
system i oktober sidste år.

Ingen køer
Systemet består af en computer og til-
hørende håndscanner som er forbundet
med Statsbibliotekets edb-system. Com-
puteren giver studerende og undervi-
sere mulighed for at låne bøger ved selv
at scanne stregkoden ind i systemet –
nøjagtigt som man kender det fra Ho-
vedbiblioteket i Århus.

Dermed slipper lånerne for at udfylde
tidskrævende sedler og stå i lange køer.
Og så får de i øvrigt også muligheden
for at reservere bøger og forlænge eksi-
sterende lån direkte i Statsbibliotekets
Horizon-system.

Øget brugervenlighed
–Det nye system gør også at vores bog-
rotation får et hurtigere flow – altså at
udlåningen er blevet mere effektiv.
Samtidig er brugervenligheden øget i
og med at vores system er koblet di-
rekte op på Statsbibliotekets system,
siger Jette Bohn.

Udlånssystemet er indtil videre i en
forsøgsordning indgået mellem Det
Humanistiske Fakultet og Stats-
biblioteket. Planen er at systemet instal-
leres permanent når testperioden udlø-
ber til sommer.

Installationen er startskuddet til etab-
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Elektronisk selvbetjening har fjernet køerne ved udlånsskranken på Æstetikbiblioteket.
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Psykologi ind i Nobelparken
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Sidste etape af byggeriet
i Nobelparken gik i
gang i december. De
nye bygninger vil give
bedre vilkår for
studerende og ansatte
Aarhus Universitet får 15.000 ekstra
kvadratmeter når de manglende byg-
ninger i Nobelparken bliver færdige
i januar 2004. Teknisk Forvaltning
mener de nye lokaler giver langt
bedre forhold for de nye indflyttere;
Psykologisk Institut og Den Sociale
Højskole.
–De nye bygninger vil give studerende
og undervisere fra Psykologi bedre
vilkår end nu.
Der er bedre plads end på Asylvej (hvor
Psykologisk Institut holder til nu, red.),
de kommer tættere på deres fagfæller
på Samfundsvidenskab og de får bedre
fysiske rammer end i deres nuværende
barakker fra 70’erne, siger kontorchef
Ingelise Hosszu fra Teknisk Forvaltning
på Aarhus Universitet.

Studerende og undervisere fra Den
Sociale Højskole får også bedre forhold
end det er tilfældet nu.

Ny kantine
Første spadestik til sidste etape af byg-
geriet i Nobelparken blev taget 30. no-
vember sidste år. Ud over undervis-
ningslokaler og kontorer bliver der
lavet en parkeringskælder og et audito-
rium med plads til 200 studerende,
ligesom en ny kantine er på tegnebræt-
tet. Den kommer til at erstatte den nu-

værende kantine ved hjørnet af Ring-
gaden og Randersvej.

 De 15.000 m² er fordelt med 9.000 m²
til Psykologisk Institut og 6.000 m² til
Den Sociale Højskole. Bygherren er
Forskningsfondens Ejendomsselskab
A/S, også kendt som FEAS, og total-
entreprenør på projektet er NCC Dan-
mark.

-mk

Nobelparken, når den er fuldt udbygget.
Ill. FEAS.

To millioner til

konstruktionen af Norden

Rejselitteratur vendt på
hovedet i treårigt
forskningsprojekt på CEK
Hvordan opstod ”Norden”? Det har
lektor Karen Klitgaard fra Center for
Europæiske Kulturstudier med
Afdeling for Kønsforskning fået to
mio. kr. fra Nordiska samarbets-
nämnden för humanistisk forskning
(NOS-H) til at undersøge.
–Projektets ide er for det første at
undersøge perioden før de nuværende
nationalstater: Hvordan forstod man da
nord-syd-adskillelsen i Europa, hvor-
dan blev 1700-tallets kosmopoliticisme
og flersprogskultur til nationalisme og
ensprogskultur i Norden? spørger
Karen Klitgaard.

–For det andet vil vi undersøge nogle
af de genrer der faldt uden for de nye
nationale litteraturhistorieskrivninger i
1800-tallet: rejselitteratur, populær-
historie og populær sproghistorie – alle
tre udbredte genrer især i perioden efter
1750.

–Og for det tredje vil vi vende optik-
ken i rejselitteraturforskningen på
hovedet: Interessen for opdagelsesrejser
og Grand Tours (konstruktionen af ‘De
Andre’) har været stor i 1990’erne - nu
er det interessant at se på de andre
europæeres konstruktion af ‘os’.

–Desuden har alle tre spørgsmål en
begrebsteoretisk side: hvordan kan vi
arbejde med og udvikle begreber som
‘mapping’, ‘optik’ osv.

Ud over projektleder Karen Klitgaard
er endnu en seniorforsker og to unge
forskere fra Center for Europæiske
Kulturstudier med Afdeling for Køns-
forskning med i projektet, der løber
frem til 2004.

De øvrige deltagere blandt de i alt 16
projektmedlemmer kommer fra Grøn-
lands Universitet, Reykjaviks Akademi,
universiteterne i Oslo, Tromsø, Umeå
og Helsinki, fra UCLA, Berkeley og
endelig fra Humboldt Universitet i
Berlin.

slam
Yderligere oplysninger om projektet hos
Karen Klitgaard, kvinkkp@hum.au.dk,
telefon 8942 6491.

Professor får
¾ mio. kr. til
vokalperception
Professor Ocke-Schwen Bohn
har fået 765.000 kr. til et
forskningsprojekt om vokal-
perception i spædbørn, børn og
voksne af Statens Humanisti-
ske Forskningsråd (SHF).

SHF har i alt uddelt 40 mio.
kr. i 2001, og uddelingen vil
blive evalueret i februar-num-
meret af rådets blad Huma-
niora.

SHFs pressemeddelelse:
www.forsk.dk/shf/nyt/
presse/presse041001.htm
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Nordeuropas største, nogensinde
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Renæssance-år i 2006
planlagt som kan blive
Nordeuropas største
kulturprojekt nogensinde
Visionerne fejler ikke noget når lektor
på Middelalderarkæologi Jens Vellev
beskriver det renæssance-år han er ved
at planlægge til udførelse i 2006: Det
bliver Nordeuropas største kultur-
projekt nogensinde, mener han.
Og selvom det kunne lyde som fanta-
steri, er der grund til at tage manden
seriøst. Det var nemlig også Jens Vellev
der var idémand bag det såkaldte mid-
delalder-år i 1999.

–Og det var Danmarks hidtil største
kulturprojekt, fortæller Jens Vellev.

Konkret forestiller Jens Vellev sig at
renæssance-året i lighed med
middelalderåret vil udmønte sig i en
stor mængde forskning, udstillinger,
foredrag, skuespil og radio- og fjern-
synsudsendelser med renæssance som
omdrejningspunkt.

Dækker hele Norden
Projektet vil dække hele Norden, og et
ukendt antal forskere og formidlere vil
blive inddraget i projektet. Det er for-
håbningen at alle relevante læreanstal-
ter, kulturinstitutioner og museer vil
deltage.

–Det skal understreges at renæssance-
året kun er på idéplanet.
Men jeg har meget store forhåbninger
til det, siger Jens Vellev.

Indtil videre har jens Vellev talt med
en lang række kolleger og
kulturinstitutioner om idéen. Han un-
derstreger at alle er positive over for
projektet, ligesom han regner med at få

nedsat en arbejdsgruppe i løbet af for-
året.

Møde med Nationalmuseet
–I meget nær fremtid skal jeg til møde
med kolleger på Nationalmuseet om
projektet, og engang til foråret skal jeg
forelægge sagen for Nordisk Minister-
råd i København. Derefter regner jeg
med at indkalde til et stormøde for alle
interesserede parter, siger Jens Vellev.

I løbet af 2002 udkommer en skriftlig
evaluering af middelalderåret på Jens
Vellevs eget forlag Hikuin. Arkæologen
regner med at den udgivelse også kan
give en del input til planlægningen af
renæssanceåret.

Renæssancen overset
Grunden til at det lige præcis er renæs-
sancen Jens Vellev vil sætte fokus på er

at denne periode ifølge arkæologen ofte
er blevet overset af forskere.

–Renæssancen er blevet stedmoderligt
behandlet de sidste mange år. Når man
har foretaget arkæologiske udgravnin-
ger i byerne, har man for eksempel ofte
bare gravet hurtigt ned gennem renæs-
sance-lagene for at koncentrere sig om
de ældre og mere ”interessante” jordlag
fra middelalderen og vikingetiden,
fortæller middelalderarkæologen.

Dermed er vigtige arkæologiske fund
fra renæssancen ofte gået tabt.

–Fund der vel at mærke kunne have
haft stor betydning for vores viden om
en væsentlig periode i vore byers histo-
rie. Det er på tide at renæssancen for en
gangs skyld kommer i centrum, afslut-
ter Jens Vellev.

–mk

Tycho  Brahes egne  bøger, trykt på hans eget papir  og  med synlige
vandmærker, udstillet i Statsbibliotekets foyer.

�

Humanister skal frem
To kandidater fra Det Humanistiske Fakultet og en nuværende speciale-
studrende står bag en ny hjemmeside, der  skal introducere flere akademi-
kere i den offentlige debat.
–For mange skyr knap omløbstid og spalteplads, fordi man frygter, det går
ud over sagligheden. Det er et kedeligt kulturpessimistisk synspunkt, der
har resulteret i, at samfundsdebatten er overtaget af kulturjournalister, der
tit mangler den faglige baggrund, lyder hjemmesidens manifest.

Hovedformålet er dog at skabe et fælles forum på tværs af faggrænserne
og tværs af skellet mellem humanister i jobs og humanister bag de gule
mure.
Web: www.akademikeren.dk
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Middelalderarkæologen Jens Vellev
planlægger et renæssanceår i 2006  i stil

med Middelalderåret 1999.

Det er Tycho Brahes dragt, som Jens Vellev
gerne vil se i dagslys. Og det kræver at

Tycho Brahes grav bliver åbnet.

Vil åbne Tycho Brahes grav
Jens Vellev vil åbne Tycho
Brahes grav og genopføre
Uraniborg
En af de største repræsentanter for
renæssancen i Europa var den danske
astronom og videnskabsmand Tycho
Brahe. Jens Vellev tager i løbet af 2002
forskud på renæssanceåret ved at for-
søge at indhente tilladelse til at åbne
Brahes grav
–Tycho Brahes målinger var den direkte
årsag til at astronomen Kepler opda-
gede at det er Jorden der bevæger sig
rundt om Solen – og ikke omvendt.
Derfor er Tycho Brahe en af de mest
betydningsfulde personer fra renæssan-
cen – og vel at mærke en person vi

gerne vil se på med helt friske øjne i
anledning af renæssance-året, siger
Vellev.

Observatorier genopbygges
Tycho Brahes grav ligger i Prag, og Jens
Vellev skal derfor søge de tjekkiske
myndigheder om tilladelse til at åbne
graven. Formålet med åbningen af gra-
ven er blandt andet at undersøge Tycho
Brahes klædedragt for at dokumentere
den kulturhistorie som astronomen
levede i.

Arbejdet er allerede indledt med en
registrering af fragmenter som blev
uddelt til besøgende ved en tidligere
åbning af graven i 1901.

Jens Vellev vil også søge de svenske
myndigheder om at genrejse de to ob-

servatorier Uraniborg og Stjerneborg
som Tycho Brahe benyttede ved sine
observationer af himlen. De lå på den
nu svenske ø Hven indtil de blev revet
ned kort efter år 1600.

Arkæologen har tidligere forsket i
Tycho Brahe og har blandt andet be-
skæftiget sig med den papirmølle Tycho
Brahe opførte på Hven for at få papir til
publikationerne med sine resultater.

–mk
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Humanistiske bøger

Moderniseret kritisk teori
Henrik Kaare Nielsen: Kritisk
teori og samtidsanalyse
Kritisk teori er ikke blot en død sild fra
70’erne. Det er en nødvendigt led i be-
skæftigelsen med samtidsanalyse til alle
tider! Henrik Kaare Nielsen, lektor i
Æstetik og Kultur ved AU, præsenterer
i sin nye bog sit bud på en moderniseret
udgave af den kritiske teori. Bogen
rummer dels en teoridiskussion og
begrebsudvikling, dels en række analy-
tiske nedslag i centrale samtids-
problematikker såsom udviklings-
perspektiver for det civile samfund og
den demokratiske deltagelse, globalise-
ring og moderne identitetsdannelse,
æstetisk erfaring og moderne dannelse,
de digitale mediers potentialer og risici
mm.
212 sider, 198 kr. Aarhus
Universitetsforlag.

Amerikansk
overlegenhed efter
11. september?
Dale Carter (red.):
Marks of Distinction:
American
Exceptionalism Revisited
Begrebet ’American
Exceptionalism’ dækker over at
amerikanerne – lige siden USA
var britisk koloni – har opfattet
sig selv som noget særligt: man
står fast på både det amerikan-
ske demokratis overlegenhed
og på landets økonomiske vita-
litet. I de seneste år har begre-
bet været flittigt debatteret af
en mangfoldighed af fagfolk  –
og efter 11. september kan em-
net vel næppe heller blive mere
hot.

Bogen bringer en up-to-date
oversigt over ’exceptionalism’
og indeholder såvel positive
som kritiske røster, ligesom bidragene
kommer fra såvel den ene som den
anden side af Atlanten.
Udgivet i serien The Dolphin, nr. 32. 339
sider, 198 kr. Aarhus Universitetsforlag.

Jegløshed i filosofi og
litteratur
Carsten Madsen, Henrik Skov
Nielsen, Peer E. Sørensen
(red.): Jeget og ordene
En lang række førende danske og uden-
landske forskere har bidraget til dette
festskrift til lektor i Nordisk Sprog og
Litteratur, Rolf Reitan, i anledning af
dennes 60-årsdag. De mange bidrag
behandler litterære, narratologiske,
psykoanalytiske og sprogvidenskabe-
lige emner med jeget og ordene som
(bred) tematisk ramme.

I centrum står blandt andre Poe,
Kafka, Bang og Zola i artikler, hvor
narratologiske refleksioner over fortæl-
leren og jegløsheden i moderne prosa
møder aktuelle æstetikteoretiske erken-
delser. Desuden behandles tænkere som
Kierkegaard, Adorno og Nietzsche i
sammenhæng med nyformuleringer af
fortælleteoretiske indsigter.
354 sider, 298 kr. Forlaget Klim.
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Johannes Jørgensen: Essays
om den tidlige danske
modernisme. Redaktion og
efterskrift v/ Peer E. Sørensen
”Efter Georg Brandes er han vor
litteraturs betydeligste kritiker og inspi-
rator”, skriver professor Peer E. Søren-
sen i efterskriftet til denne samling af
Johannes Jørgensens essays om den
tidlige modernisme. De fleste af disse
blev oprindeligt udgivet i 1890’erne da
en ”rigtig” modernisme endnu ikke
havde set dagens lys i den danske litte-
ratur. Jørgensen tog pulsen på ’det nye’
der rørte sig længere sydpå i Europa og
introducerede det tilbagestående dan-
ske kulturliv for eksempelvis Poe,
Baudelaire, Huysman, Verlaine og
Mallarmé.
Ill., 220 sider, 235 kr. Udgivet i serien
Kulturklasssiker Klim fra Klims forlag.

Bog- og tidsskriftsomtalerne er
skrevet af Mikkel Krogh og
Michael Nonboe



21

Analyser af
samtaler fra
dagligdagen
Jakob Steensig:
Sprog i virkeligheden
– Bidrag til en
interaktionel
lingvistik.
Sproget bør studeres i de
situationer det bruges i …
altså i virkeligheden! Det
hævder Jakob Steensig,
lektor i lingvistik på AU, i
en ny bog som netop hed-
der ”Sprog i virkelighe-
den”. Han foreslår en sprogvidenskabe-
lig metode, interaktionel lingvistik, som
bygger på samtaler fra menneskers
dagligdag og som tager det mennesker
siger og gør med sproget alvorligt.

Bogen indeholder konversations-
analyser der bygger på data fra danske
samtaler og byder på mange eksempler.
Desuden et kapitel om databehandling
og udskrivning.
338 sider, 348 kr. Aarhus
Universitetsforlag.

Arkæologiske
udgravninger på Bahrain
Karen Frifelt: Islamic Remains
in Bahrain.
En række arkæologiske udgravninger
på Bahrain, påbegyndt i 1953, bød på
nogle vigtige og overraskende fund fra
især islamisk tid. Resultatet af disse
undersøgelser kan man se i denne rigt
illustrerede bog der rummer en samlet
fremlæggelse af det udgravede mate-
riale. Især blev der gjort betydnings-
fulde fund af keramik og glas fra den
islamiske periode i forbindelse med
udgravningerne i Qala’at al-Bahrain og
Barbartemplet. Men bogen byder også
på kapitler om dyreknogler og islami-
ske indskrifter fundet under
udgravningerne.
Med bidrag af Pernille Bangsgaard og
Venetia Porter. 207 sider. 348 kr. Indb., ill.
Udgivet af Jysk Arkæologisk Selskab,
Moesgård Museum og State of Bahrain.
Aarhus Universitetsforlag..

Udgravninger af ruinhøje i det
vestlige Iran
Henrik Thrane:
Excavations at Tepe
Guran in Luristan. The
Bronze Age and Iron
Age Periods.
I 1963 blev der, i forbindelse
med Nationalmuseets ar-
kæologiske ekspeditioner til
Luristan i det vestlige Iran,
foretaget udgravninger i
Tepe Guran, som er en tell,
dvs. en overdækket ruinhøj.
Professor i forhistorisk ar-
kæologi på AU, Henrik
Thrane, giver hermed offent-
ligheden chancen for at se
resultaterne af
udgravningerne.

Bogen rummer en samlet
fremlæggelse af
bebyggelsesspor og grave
fra bronze- og jernalder, herunder en detaljeret
gennemgang af keramikken og analyser af dyre-
og menneskeskeletter.
Med bidrag af Juliet Clutton-Brock, J. Balslev-
Jørgensen og Verner Alexandersen. 155 sider + 70
plancher. Indb., ill. 298 kr. Udgivet af Jysk
Arkæologisk Selskab. Aarhus Universitetsforlag.
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Ill. fra bogen

Omsorg, velfærd og filosofi
Merete Bjerrum & Kirsten Lund Christiansen
(red.): Filosofi • Etik • Videnskabsteori
Hvad er ”det gode liv”? Hvilke værdier lægger vi til grund
når vi handler i forhold til syge og omsorgskrævende?
Stiller vi etiske krav i omsorgen? Kan man professionali-
sere omsorg? Hvordan er skismaet mellem teori og praksis

opstået? Og kan
forskningen være
neutral? Det er nogle
af de spørgsmål som
otte filosoffer og
forskere, heriblandt
professor Uffe Juul
Jensen (Filosofi) tager
op i bogen.

Bogen er en intro-
duktion til de centrale
filosofiske og etiske
spørgsmål og det
videnskabsteoretiske
grundlag for praksis,
forskning og udvik-
ling inden for
sundhedsfeltet.
343 sider. 2001. 338 kr.
Akademisk Forlag
(www.akademisk.dk)
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Europæisk enhed trods
kulturel mangfoldighed
Lisanne Wilken: Enhed i
mangfoldighed
Et af de mest anvendte kulturpolitiske
slogans i forbindelse med de europæi-
ske integrationsprocesser er ’enhed i
mangfoldighed’. Men hvad betyder det
egentlig? Hvilke forestillinger om euro-
pæisk kultur er det baseret på? Og
hvilke kulturelle og politiske processer
har det givet anledning til? Disse
spørgsmål behandler Lisanne Wilken,
antropolog og lektor ved Center for
Europæiske Kulturstudier, i sin doktor-
disputats som blev forsvaret kort før jul.

Disputatsen sætter i særlig grad fokus
på den institutionelle støtte (EF/EU) til
sprogligt definerede minoriteter og på
den rolle minoriteterne spiller for ideen
om kulturel mangfoldighed i det euro-
pæiske fællesskab.
318 sider, 348 kr. Aarhus
Universitetsforlag.

Danskernes lunkne
forhold til EU
Den Jyske Historiker, vol.
93: Mødet med den
europæiske jungle.
National strategi og
identitet i dansk Europa-
politik 1945-2000
Danskernes forhold til det euro-
pæiske fællesskab har som be-
kendt aldrig været et entydigt
begejstringsprojekt, men alligevel
har vi faktisk stemt ja ved fire fol-
keafstemninger siden 1972. Disse
folkeafstemninger er blevet afgjort
i krydsfeltet mellem en lang række
afvisnings- og tiltrækningseffekter,
og netop disse effekter zoomes der
ind på i dette temanummer af Den
Jyske Historiker.
178 sider, 125 kr. Kan bestilles via
hjemmesiden
www.denjyskehistoriker.dk

En gammel nyhed
Johan Nicolai Madvig: Latinsk
Ordføiningslære
Denne bog er skrevet for mere end 100
år siden – helt præcist i 1894. Alligevel
har Aarhus Universitetsforlag valgt at
udgive den igen, uden ændringer og
forkortelser af nogen art. Årsagen er
ifølge forlaget at der ikke eksisterer en
så klar og sammentrængt fremstilling af
latinsk grammatik som den der kom-
mer til udtryk i dette værk. Bogen be-
nævnes således i pressematerialet som
”den mesterlige sammenfatning af
mange århundreders humanistiske
lærdes forskning af det klassiske latin-
ske sprogs funktion” og som ”et mester-
værk i såvel videnskabelig som fag-
litterær forstand”. Det betones at bogen,
der er forfattet af Johan Nicolai Madvig,
ikke blot er vigtig for studerende i latin,
men for alle der vil forstå de mange
generationer i den danske litteratur der
er vokset op med Madvigs gedigne
dansk – fx Hans Scherfig.
357 sider. November 2001. 298 kr. Aarhus
Universitetsforlag.
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Æstetik på tv
Gunhild Agger og Jens F.
Jensen (red.): The Aesthetics of
Television

Tv forbindes ofte med en mangel på
kvalitet, originalitet, autenticitet og ikke
mindst æstetik. Og det kan ofte være
tilfældet, mener udgiverne bag denne
antologi. Ikke desto mindre påpeger de
at tv som medie faktisk har æstetiske
aspekter hvilket er det de tolv artikler i
antologien handler om. Skribenterne
skriver blandt andet om aktuel forsk-
ning inden for dansk tv-fiktion,
komedieserier, tv-sport, reklamer og
journalistik. Og så byder antologien på
et omfattende bidrag forfattet af lektor
Hanne Bruun fra Institut for Informati-
ons- og Medievidenskab. Hun skriver i
forlængelse af sin tidligere forskning i
talkshows om ”The Aesthetics of the
Television Talk Show”.
396 sider. Januar 2002. 264 kr. Aalborg
Universitetsforlag.

Hovedværk om hastighed
Paul Virilio: Hastighed og
politik
Hastighed og politik er et af den fran-
ske hastighedsteoretiker Paul Virilios
hovedværker. Her analyserer han det
tætte forhold der er mellem de politiske
beslutningsformer og de hastigheder
der er i de redskaber og teknologier vi
opbygger vores samfund med. Både det
militære, urbane og politiske rum sæt-
tes i forhold til stigningerne i
transportmidlernes og
transmissionsmidlernes hastighed. Bo-
gen er desuden rig på eksempler, ikke
mindst fra krigskunstens verden: Virilio
behandler alt fra obstruktions- og
destruktionsvåben, antikkens forsvars-
volde, middelalderens befæstede byer
og skyttegravskrige til
kommunikationsvåben i cyberspace og
digitale informationskrige der transmit-
teres mens de sker.
Januar 2002. 118 sider. 180 kr. Introite!
Publishers.

�

FO
R
S
K
N
IN

G

Oldgamle
oversættelsesproblemer
Henrik Holmboe og Signe
Isager (red.): Translators
and Translations, Greek-
Danish
At oversætte er som bekendt en
vanskelig sag. Ikke mindst når
det sker mellem to så forskellige
sprog som græsk og dansk. Nær-
værende bog om oversættelses-
problemet er resultat af et semi-
nar afholdt på Det Danske Insti-
tut i Athen hvor emnet var prin-
cipper og praksis for oversættelse
og specielt den sproglige overfør-
sel fra oldgræsk til dansk samt
mellem dansk og moderne græsk.

Bogen rummer blandt andet
bidrag om oversættelse af antikke
dramaer og heltedigte, af Bibelen, Søren
Kierkegaards filosofiske skrifter, folke-
sange samtmoderne græsk og dansk
litteratur, EU-dokumenter og tekstning
af film.
203 sider, 198 kr. Aarhus
Universitetsforlag.

Essays om hvad?
Niels Brügger: Virilio. Essays
om dromologi
Den franske byplanlægger og kultur-
kritiker Paul Virilio har siden 1975 ana-
lyseret hvordan den teknologiske ha-
stighed bestemmer den måde hvorpå vi
indretter verden, og hvordan indretnin-
gen af verden ændres i takt med
hastighedernes udvikling. Han kalder
metoden dromologi – et ord der altså
omtrentligt kan oversættes med ’læren
om hastighed’. I denne udgivelse sætter
lektor i medievidenskab Niels Brügger
fokus på hastighedsteoretikeren i seks
essays, ligesom han gengiver et inter-
view med Virilio. Brügger har tidligere
udgivet bøger om de franske filosoffer
Lyotard og Foucault.
Januar 2002. 184 sider. 248 kr. Introite!
Publishers.
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Humanistiske tidsskrifter
Nyt lys over den
tidlige kristendom
SFINX nr. 4, 2001
Nyeste nummer af SFINX
bringer artikler om blandt
andet en række breve fundet i
Mar Saba-klostret i Judæas
ørken som kaster nyt lys over
den tidlige kristendom; om
kardinalen Stefano Borgia,
der etablerede en af de vigtigste kunst-
samlinger i 1700-tallet; om nye udgrav-
ninger af velbevarede tekstiler på Silke-
vejen; om en gulvmosaik i en syrisk
landsby nær Hama der fremstiller
blandt andet Fødselskirken i Bethlehem
i 447, samt om nyere udgravninger af
en storslået rigmandsvilla (sic!) på Pelo-
ponnes. Et 16 siders tillæg rummer
anmeldelser af årets bøger om
Middelhavsområdets kulturer.
36 sider samt et tillæg, 16 sider, 49 kr.
Udgivet af ORBIS TERRARUM, Institut
til belysning af Middelhavsområdets
kulturelle arv. Henv. kan ske til Institut for
Klassisk Arkæologi, Aarhus Universitet, tlf.
8942 2295.

Litteraturen og loven – en
tværvidenskabelig
bevægelse
Arbejdspapirer 34-01
Den såkaldte law and literature-
movement er en tværvidenskabelig
bevægelse, som forsøger at sætte littera-
turen og juraen i dialog med hinanden.
I USA blomstrede den især op i
1980’erne og 1990’erne i USA, men først
nu er bevægelsen for alvor ved at
kunne spores herhjemme – hvilket
blandt andet kan aflæses ved at det helt
nye nummer af Kritik handler herom
samt ved at udgivelser som dette
arbejdspapir om emnet ser dagens lys.

Karen-Margrethe Simonsen, adjunkt
på Litteraturhistorie, introducerer i
første del til feltets centrale indfalds-
vinkler og teoretikere, mens hun i an-
den del (og de to dele er vel at mærke i
et sådant omfang at de er delt i to sær-
skilte arbejdspapirer) begår en læsning
af Sofokles’ drama Antigone ud fra den
i del 1 udviklede synsvinkel.

Karen-Margrethe Simonsen: Loven og
litteraturen. Antigone som eksempel. Bind
1, 30 sider, bind 2, 41 sider. Kan rekvireres
ved henvendelse på Institut for Litteraturhi-
storie, Langelandsgade 139, 8000 Århus C.
Tlf. 8942 1850. Eller hentes på nettet på
adressen www.litteraturhistorie.au.dk/
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Brevvekslinger på nettet
Kontur nr. 4
Kontur hed tidligere CekvinaNyt og
udkom i trykt format - i dag kan det
kun læses på nettet. Den seneste ud-
gave har temaet Korrespondancer og
indeholder artikler om Goethes brev-
roman Den unge Werthers Lidelser, om
forskellige franske digteres brevvekslin-
ger og om Paulus’ talrige brev-
korrespondancer. Der er også anmeldel-
ser af forskellig ny litteratur af såvel
skønlitterær som faglitterær art. Langt
de fleste skribenter er hjemmehørende
på Aarhus Universitet.
62 sider. December 2001. Kan læses på
www.hum.au.dk/cek/kontur

Filosofi og brilleaber
Tingen, december 2001
Det politiske system er inkompatibelt til
at tackle de problemstillinger vi slås
med i dag. Sådan skriver sociologen
Henrik Dahl i den just udkomne debat-
bog Det ny systemskifte. Og sådan mener
anmelderen af samme bog, studerende
Anders Søe Plougsgaard, også i det
nyeste nummer af institutbladet fra
Idehistorie. Plougsgaard mener i for-
længelse af Dahl at et systemskifte må
være den eneste løsning på
inkompatibiliteten. Ud over den omfat-
tende anmeldelse byder nummeret også
omtaler af kommende foredrag, en
klumme med titlen ”Filosofi er en
brilleabe” og en anmeldelse af idé-
historiker og professor Hans-Jørgen
Schanz’ nyeste værk Menneske-
rettigheder der udkom på forlaget
Modtryk sidste år.
10 sider. Kan læses på www.hum.au.dk/
idehist/tingen/dec01.htm eller rekvireres på
Institut for Idéhistorie, bygn. 328, Aarhus
Universitet. Tlf. 8942 2163
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Tidsskrift på Skinner
Slagmark nr. 33
Tidsskriftet fra Idéhistorie opererer altid
med temaer, og det nyeste nummer er
ingen undtagelse. Dét er nemlig viet til
Cambridge-historikeren Quentin Skin-
ner der herhjemme mest er kendt som
ekspert i den politiske tænknings histo-
rie. Mindre kendt her i landet er det
imidlertid at han også er frontfigur i
fornyelsen af den engelske idéhistorie-
tradition der tog sprogfilosofferne
Austins og Searles indsigter i brug ved
tolkningen af tekster fra den politiske
tænknings tidlig-moderne periode – for
eksempel værker af Hobbes og
Machiavelli. Ved siden af temaet byder
tidsskriftet på en introduktion til den
tyske tænker Ernst Jünger og oversæt-
telser af to centrale tekster fra hans
hånd.
160 sider. Vinter 2001. Kan blandt andet
rekvireres via Forlaget Modtryk, Anholts-
gade 4, 8000 Århus C. Tlf. 8612 7912.

Usynlige forskerkvinder
Magasinet Humaniora nr. 4,
2001
For 30 år siden var kvindelige forskere
næsten usynlige i offentligheden. I dag
kan de ses og høres – men mere som
kvinder end som forskere. Det viser en
nylig undersøgelse foretaget af blandt
andet forskningslektor Iris Rittenhofer
fra Center for Europæiske Kulturstudier
med Afdeling for Kønsforskning.
Rittenhofer har skrevet en artikel om
projektet til det nyeste nummer af tids-
skriftet fra Statens Humanistiske
Forskningsråd, og hun kommer blandt
andet ind på hvordan kønsbilledet har
ændret sig gennem tiderne, og hvordan
kvindelige forskere præsenteres i medi-
erne. Magasinet Humaniora byder
denne gang også på artikler om
humanioras samfundsmæssige rolle,
om læreprocesser på arbejdspladsen og
om debatprogrammer på tv.
40 sider. December 2001. Kan rekvireres
ved henvendelse til Statens Information,
Postboks 1300, 2300 København S. Tlf.
3397 9228.
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Sygdomsfortællinger
Arbejdspapirer 101-01
Sygdomme hænger uløseligt sammen
med de fortællinger patienterne fortæl-
ler om sig selv til andre - og til sig selv.
Og de syges opfattelse af deres egen
sygdom påvirker i høj grad deres eget
betydningsunivers og interaktionen
med andre mennesker – fx lægen. Om-
rådet ’sygdomsfortællinger’ af samme
grund har i nogen tid været på mode i
international antropologisk forskning.
Og således også i Danmark, hvor
blandt andet medicinsk antropolog og
forskningslektor på Center for Kultur-
forskning Jørgen Østergaard Andersen
har beskæftiget sig med emnet. I dette
arbejdspapir giver han en antropologisk
tilgang til at forstå de medicinsk ufor-
klarlige, fysiske symptomer læger nogle
gange står over for hos patienter.
Jørgen Østergaard Andersen: Illness,
Liminality and Attachement to Narratives.
32 sider. December 2001. Kan rekvireres hos
Center for Kulturforskning, Finlandsgade
28, 8200 Århus N. Tlf. 8942 4464.

Minoritetselever
Arbejdspapirer 103-02
Psykolog Mariane Hedegaard har i en
årrække arbejdet med udforskning af
hvorledes børn og unge fra kulturelle
minoriteter oplever skolen, hvordan
forældre oplever den og hvordan læ-
ring realiseres i klasser med børn fra
flere kulturer. P.t. er hun tilknyttet Cen-
ter for Kulturforskning med et projekt
der går ud på at kombinere denne
forskning og studere læring og kulturel
identitetsdannelse under varierede
skoleforhold. I dette arbejdspapir, som
hun har forfattet sammen med intet
mindre end tolv medskribenter, under-
søger hun minoritetselevers opvækst og
uddannelse i danske folkeskoler.
Mariane Hedegaard m.fl.: Minority Stu-
dents’ Upbringing and Education in Cul-
tural Practice. 28 sider. Januar 2002. Kan
rekvireres hos Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 28, 8200 Århus N. Tlf. 8942
4464.

Genudgivelse af 14 år
gammelt foredrag
CfK-arbejdspapir nr. 99
I 1987 afholdtes i Athen en konference
under navnet Sixth International Collo-
quium on Aegean Prehistory. The Pre-
historic Aegean and its Relations to
Adjacent Areas. Siden er der naturligvis
sket en masse omkring dette
forskningsfelt, men
bemærkelsesværdigt nok har der stort
set ikke været opmærksomhed omkring
genstandsfeltet for Erik Hallagers
foredrag ved konferencen ”Sealing
Without Seals”. Det er baggrunden for
nu, 14 år senere, at genudgive
foredraget som arbejdspapir i den tro at
emnet stadig må have interesse for
forskere på området.
Erik Hallager: Sealing Without Seals. 16
sider. Arbejdspapirer 99-01. Kan rekvireres
gratis ved henvendelse til Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 28, 8200
Århus N. Tlf. 8942 4464.

Lukács og
skønhedsfilosofiens
sammenbrud
CfK-arbejdspapir nr. 100
Skønhedsbegrebet er blevet hjemløst i
de moderne æstetiske teoridannelser
siden Hegel der fremhævede det kunst-
skønne (og altså kravet om at beskæf-
tige sig med kunstværket) på bekost-
ning af det naturskønne. Siden har en
lang – siden antikken! – tradition for at
beskæftige sig med skønhedsbegrebet
været fortrængt og forsømt.

Men hvordan gik det egentlig til at
denne skønhedsfilosofiske tradition
brød sammen? Inga R. Gammel viser i
sit nye arbejdspapir at den unge Georg
Lukács giver et kvalificeret bud på et
svar på dette spørgsmål i de såkaldte
Heidelberg-æstetikker (1912-18) som
først dukkede op fra en bankboks efter
filosoffens død i 1971.
Inga R. Gammel: Georg Lukács og den
gudsforladte verden. 18 sider.
Arbejdspapirer 100-01. Kan rekvireres
gratis ved henvendelse til Center for
Kulturforskning, Finlandsgade 28, 8200
Århus N. Tlf. 8942 4464.

Mørke tider for
Jysk Ordbog
Ord & Sag nr. 21
„Der samler sig hastigt sorte skyer i
horisonten, som på lidt længere sigt kan
gøre det vanskeligt at føre Jysk Ordbog
til ende“. Sådan indleder lektor Viggo
Sørensen fra Institut for Jysk Sprog- og
Kulturforskning instituttets årlige udgi-
velse af Ord & Sag fra december. Han
refererer til den ordbog over det jyske
sprog som professor på Nordisk Sprog
og Litteratur Peter Skautrup indledte
arbejdet med i 1932 og som i dag inde-
holder ord fra A-Go. Ordbogen er i fare
af to grunde: Dels halter finansieringen,
og dels halter det med rekrutteringen af
medarbejdere til projektet fordi de tre
nuværende redaktører ikke kan føre
ordbogen til ende og fordi der ifølge
Viggo Sørensen ikke eksisterer en pas-
sende uddannelse af nye kandidater.
Redaktøren understreger dog at redak-
tionen ikke har tabt modet. Ud over den
ikke helt positive indledning indehol-
der Ord & Sag også en række artikler
om jyske sprogfænomener og spørgs-
mål fra læserne.
56 sider. December 2001. Kan rekvireres på
Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning,
Niels Juels Gade 84, 8200 Århus N. Tlf.
8942 1913.

Europapolitik og
integration
Jean Monnet Center
Newsletter nr. 8
Kan vi i den kommende regerings-
periode forvente et kursskifte i dansk
europapolitik? Det diskuterer Jean
Monnet-professor Hans Henrik Holm,
Danmarks Journalisthøjskole, i det se-
neste nyhedsbrev fra Jean Monnet Cen-
tret på Historisk Institut. Ud over
Holms indlæg er der en reportage fra
EU-eksperten Erik Holms forelæsning i
Jean Monnet Centret i oktober, en rejse-
beretning fra University of California i
Los Angeles og præsentationer af to
nyudgivelser om europæisk integration
- dels første bind af centrets nye skrift-
serie, dels nyeste nummer af tidsskriftet
Den Jyske Historiker.
44 sider. December 2001. Kan rekvireres på
Historisk Institut, bygning 410, Aarhus
Universitet. Tlf. 8942 2049.
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Doktorgraden
Lisanne Wilken er blevet konfereret
den filosofiske doktorgrad for af-
handlingen Enighed i Mangfoldighed.
Eurovisioner og Minoriteter.

Ph.d.-graden
Claus Christian Reiche (Dramaturgi)
for afhandlingen En fjer i hatten.
Teatret Møllen 1974-1999.

Finn H. Olesen (Filosofi) for afhand-
lingen Vidensapparaturet. Om
forskningsprocesser og epistemisk tekno-
logi.

Søren Bitsch Christensen (Historie)
fik tildelt ph.d.-graden for afhand-
lingen Monopol, marked og magasiner.
Dansk kornhandel og kornpolitik 1730-
1850.

Hans Henrik Lohfert Jørgensen
(Kunsthistorie) for afhandlingen
Arkitekturens mystiske blik. Hagioskopi,
reception og synskultur i Den iberiske
halvø i den tidlige middelalder.

Jacob Klevin Nielsen (Nordisk) for
afhandlingen James Joyce og Walter
Benjamin. Konstruktion af et mellemvæ-
rende.

 

Susanne Højlund Pedersen (Etno-
grafi og Socialantropologi) for af-
handlingen Barndom mellem børn og
professionelle. En antropologisk under-
søgelse af sammenhænge mellem 8-10
årige børns erfaringer og professionelle
fortolkninger af barndom i en skole, en
skolefritidsordning og på en hospitals-
afdeling.

Ulla Susanne Odgaard (Forhistorisk
Arkæologi) for afhandlingen Ildste-
det som livscentrum. Aspekter af arkti-
ske ildsteders funktion og ideologi.

Jette Barnholdt Hansen (Musik) for
afhandlingen Den klingende tale.
Studier i de første hofoperaers stile
monodico på baggrund af
senrenæssancens retorikreception.

Rikke Larsen (Romansk) for afhand-
lingen Bisætningsindledere på fransk,
italiensk og spansk.

Nye ph.d.-studerende
Fritze Tonny Norup Kristensen (Filo-
sofi): Opretholdelse af demenslidendes
livspraksis - i et sundhedsfagligt perspektiv.
Hovedvejleder: Uffe Juul Jensen. 1. sep-
tember 2001.

Ivan Schou Vibing (Germansk): Von
Zonen-Einwohner zu Staatsbürger. Die
kulturelle Identitätskonstruktion der Deut-
schen. Eine Untersuchung der Debatte in
den überregionalen Zeitungen im
Gründungesjahr der beiden Staaten BRD
und DDR. Vejledere: Kirsten Søholm
(hovedvejleder) og Jan Ifversen. 1.
december 2001.

Kirsten Norup Frederiksen (Idéhisto-
rie): Sygeplejerskeuddannelse - mellem
frihed og disciplinering. Hovedvejleder:
Jens Erik Kristensen. 1. november 2001.

Jens Fredslund (Engelsk). Basis-
stipendium fra Det Humanistiske Fa-
kultet. 1. februar 2002.

Birgitte Wind (Etnografi). Basis-
stipendium fra Det Humanistiske Fa-
kultet. 1. februar 2002.

Ejvind Hansen (Filosofi). Basis-
stipendium fra Det Humanistiske Fa-
kultet. 1. februar 2002.

Søren Michael Sindbæk (Forhistorisk
Arkæologi). Basisstipendium fra Det
Humanistiske Fakultet. 1. februar 2002.

Lise Hedegaard Rasmussen (Historie).
Basisstipendium fra Det Humanistiske
Fakultet. 1. februar 2002.

Line Hjorth Christensen (Kunsthisto-
rie). Basisstipendium fra Det Humani-
stiske Fakultet. 1. februar 2002.

Lars Brückner (Litteraturhistorie).
Basisstipendium fra Det Humanistiske
Fakultet. 1. februar 2002.

Mette Vedsgaard Christensen (Nor-
disk). Basisstipendium fra Det Humani-
stiske Fakultet. 1. februar 2002.

Lina Melgaard Jensen (Romansk).
Basisstipendium fra Det Humanistiske
Fakultet. 1. februar 2002.

Navne
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Indsigt gennem interviews
Arbejdspapirer 102-01
Det kvalitative interviews videnskabe-
lige status er usikker, i hvert fald ud fra
et positivistisk videnskabssyn: Dataene
er ikke reproducérbare, ligesom de ikke
kan kvantificeres. Ikke desto mindre
giver kvalitative interviews mulighed
for indsigter i menneskets bevidsthed
og følelsesliv i meningsfyldte, sociale
forhold. Det mener i hvert fald antropo-
log Jørgen Østergaard Andersen i dette
arbejdspapir med den sigende titel
Reconsidering Interviewing. Her gennem-
går han blandt andet interview-
teknikker, supervision og forskellige
faser i interviewets forløb.
Jørgen Østergaard Andersen: Reconsidering
Interviewing. 40 sider. December 2001. Kan
rekvireres hos Center for Kulturforskning,
Finlandsgade 28, 8200 Århus N. Tlf. 8942
4464.

Overblik over Kierkegaard
Christian T. Lystbæk og Lars
Aagard (red.): Kierkegaard
og… Hovedtemaer i
forfatterskabet
Søren Kierkegaards forfatterskab har
stor bevågenhed for tiden, og dét med
god grund: Forfatterskabet er enestå-
ende uanset om man betragter det fra
en filosofisk, litterær, antropologisk
eller teologisk synsvinkel. Ambitionen
med denne antologi fra Århus-forlaget
Philosophia er ifølge udgiverne på den
ene side at give et overblik over
Kierkegaards forfatterskab og på den
anden side at give indblik i den hjem-
lige Kierkegaard-forskning. Flere af de
otte bidragsydere er desuden tilknyttet
Aarhus Universitet: Anders Moe Ras-
mussen er lektor på Institut for Filosofi,
Ole Thomsen er docent på Institut for
Oldtids- og Middelalderforskning og
Christian T. Lystbæk er stud.mag. i
filosofi og blev i øvrigt valgt ind som
studenterrepræsentant i universitetets
øverste organ Konsistorium sidste år.
154 sider. December 2001. 179 kr.
Philosophia.

�

Humanistiske
tidsskrifter ( fortsat)
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Fødselar
60 år. Dekan Bodil Due.
9. februar 2002.

Erik Hallager ny adjungeret
professor i klassisk arkæologi

Dr.phil. Erik Hallager er udnævnt til adjungeret
professor i klassisk arkæologi ved Aarhus
Universitet i en periode på fem år fra 1. februar
2002.

Pressemeddelelse på
www.au.dk/da/nyheder/presse/070202.htm

Line Brandt (Semiotik). Basis-
stipendium fra Det Humanistiske Fa-
kultet. 1. februar 2002.

Trine Søndergaard (Slavisk). Basis-
stipendium fra Det Humanistiske Fa-
kultet. 1. februar 2002.

Tine Engel Mogensen (Tværæstetiske
Studier). Basisstipendium fra Det Hu-
manistiske Fakultet. 1. februar 2002.

Nye ansættelser
Annelis Kuhlmann (Dramaturgi), lek-
tor, 1. december 2001.

Britta Timm Knudsen (Nordisk), ad-
junkt, 1. januar 2002.

Fratrædelser
Jody Pennington (Engelsk), lektor, 15.

januar 2002.

Helge Paludan (Historie), lektor, 28. februar

2002.

Andre udnævnelser
Jens Seeberg (Etnografi) er udpeget som
medlem af Forskningsudvalget under
Videns- og Forskningscenter for Alter-
nativ behandling, Sundhedsministeriet.

Præsentation
Anne Marie Dinesen
Adjunkt ved Informations– og Medie-
videnskab fra 1. august 2001

Jeg er cand. mag. i Nordisk og Idehi-
storie, og lic. phil. (1996) med en af-
handling om semiotik, primært C. S.
Peirce og specielt det evolutionære
grundlag for klassifikation af de struk-
turelle analogier mellem ”naturens
tænkning” og ”tænkningens natur”.

I en årrække arbejdede jeg som un-
dervisningsassistent på Tværfag, hvor
jeg underviste i emner relateret til
semiologien og semiotikken. I forlæn-
gelse af dette har jeg begået et par
bøger, den ene om Peirces semiotik
(1992), den anden en grundbog i se-
miotik med tekster om Saussure,
Hjelmslev, Derrida o.a. (1994) Sidelø-
bende var jeg med til at opbygge Cen-
ter for Semiotisk Forskning, og var
ansat ved dette projekt fra 1993-98.

I 1999 udgav jeg min tredje digtsam-
ling, ”Slutninger”, på Borgens Forlag.

I august 2000 blev jeg ansat som vi-
kar på Informations- og Medie-
videnskab i faget ”Kommunikation”
og derefter ansat som adjunkt.

I min forskning vil jeg fokusere på
koblingerne mellem samfundsviden-
skab, humanvidenskab og naturviden-

Anne
Marie

Dinesen

skab i lyset af kommunikations-
begrebet. Når vi kommunikerer, foregår
dette via forskellige tegnsystemer, bl.a.
sproglige, som formidles via forskellige
typer af medier, hvad enten elektronisk
baserede eller naturlige (talesprog), der
udspiller sig i og afgrænses af forskel-
lige sociale systemer i samfundet. Med
inspiration fra bl.a. Niklas Luhmann og
diskursanalysen er det de strukturelle
koblinger mellem disse forskellige ”ver-
dener”, der interesserer mig. Desuden
det evolutionære grundlag, der deles af
både semiotikken og teorien om sociale
systemer, samt den modalt organise-
rede logik, som kan beskrive de tidslige
og sociale dynamikker.
Hjemmeside:
www.imv.au.dk/medarbejdere/amd
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Mindeord

Preben Meulengracht Sørensen

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

Nordisk Institut, Aarhus Universitet,
ved Trine Buhl, Jens Cramer, Pernille
Hermann, Henrik Jørgensen og Peer E.

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

Sørensen

Preben Meulengracht Sørensen, profes-
sor, dr.phil., dr.phil.h.c., døde fredag
den 21. december 2001 efter længere
tids sygdom. Dermed har dansk og
international middelalderforskning
mistet en af sine helt centrale personlig-
heder.

Preben Meulengracht Sørensen blev
født i Odense i 1940. Han blev
cand.mag. i dansk og islandsk i 1968
efter studier i Reykjavik, Århus og Kø-
benhavn med oldtidens og middelalde-
rens nordiske kultur som sin centrale
faglige interesse. Fra 1966 var han
dansk lektor på Island og blev i 1970
ansat ved Institut for Nordisk Sprog og
Litteratur ved Aarhus Universitet. Her
var han ansat, da han døde, men i læn-
gere perioder havde han gæste-
professorater ved universiteterne i
Reykjavik, Berkeley, Frankfurt, Odense,
København og London. Fra 1994-99
beklædte han professoratet i norrøn
filologi ved Universitetet i Oslo.

Preben Meulengracht Sørensen var en
stor kapacitet inden for sit område. Han
var anerkendt for sin omfattende viden-
skabelige produktion, der rummede en
banebrydende tilgang til den gamle
nordiske litteratur, fordi han formåede
at bygge den længe savnede bro mellem
den norrøne filologi og fagområderne
nordisk litteratur og historie. Kulmina-
tionen på hans forskning var doktor-

disputatsen Fortælling og ære fra 1993,
som blev skelsættende for sin generati-
ons sagaforskere. Preben Meulengracht
Sørensen var virksom til det sidste. I
2001 udgav han blandt andet Kort over-
sigt over Nordens litteratur i oldtid og
middelalder, artikelsamlingen At fortælle
Historien og i samarbejde med Gro
Steinsland Vølvens spådom. Hans man-
geårige virksomhed som anmelder for
Jyllands-Posten, også af moderne litte-
ratur, vidner om hans brede litteratur-
historiske horisont. Han udtrykte sig
skarpsindigt og fornemt i skrift og be-
sad en formuleringsevne, som mange
måtte misunde ham.

Preben Meulengracht Sørensen mod-
tog store hædersbevisninger for sin
forskning. Blandt andet modtog han i
1993 Dag Strömbäck-prisen fra Uppsala
Universitet, og så sent som i oktober
2001 blev han udnævnt til æresdoktor
ved Islands Universitet. Trods sin alvor-
lige sygdom rejste han til Island for at
modtage denne hædersbevisning.

Med sin på én gang saglige og uhøjti-
delige facon var Preben Meulengracht
Sørensen inspirationskilde for både
studerende og kolleger, og hans kærlig-
hed til islandsk kultur og litteratur var
smittende. På instituttet vil vi mindes
ham for den faglige tyngde, som han
udstrålede, men vi vil også mindes ham
som en varmhjertet kollega med lune
og ironi. Preben Meulengracht Sørensen
var et tolerant og rummeligt menneske,
og han efterlader et stort tomrum. I
taknemmelighed over, hvad han betød
for os, vil vi savne ham som ven og
kollega.
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Forelæsninger
og seminarer
om Islam

Jean Monnet Lectures 2002
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Forelæsningsrække om
Europa

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

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

Fra Jean Monnet Center

This spring semester the Jean Monnet
Center will once again arrange a series
of Jean Monnet Lectures. The series
will deal with questions of European
integration in general and with Den-
mark’s participation in the process in
particular.
The lectures, which all will be taught in
English, are primarily directed to stu-
dents from the Department of Political
Science, the Department of History and

the Center for Euro-
pean Cultural Studies
as well as to foreign
students. However,
students from other
departments are most
welcome. As a proof
of active participation
students may obtain a
diploma documenting a European di-
mension in his/her studies. To obtain
this diploma a participation rate of 80%
(participation in at least 10 out of the 12
lectures) is required. Last year more
than 100 students from different depart-
ments obtained this diploma.

It is possible to register for the Jean
Monnet Lectures at the first lecture of

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

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

Fra Center for Kulturforskning

Center for Kulturforskning arrangerer
i foråret 2002 en række forelæsninger
om Islam. Emnet vil blive behandlet
under flere forskellige vinkler:
historisk, filosofisk, teologisk, antro-
pologisk, sociologisk, filologisk etc.
Emnet er såre aktuelt, men indlæggene
vil række væsentligt ud over det der
umiddelbart relaterer sig til 11. septem-
ber, og hvad deraf er fulgt. Først og
fremmest er der blevet lagt vægt på at
forelæserne repræsenterer en forsk-
ningsmæssig tilgang til stoffet. For en
nærmere præsentation af de enkelte
forelæsninger se centrets web-page på
www.au.dk/cfk.
Forelæsningerne finder sted fredage 13.15-
15.00 på Center for Kulturforskning, aud.
221, Finlandsgade 28, Aarhus N.
Arrangementet afholdes i samarbejde med
Center for Multireligiøse Studier. Alle er
velkomne.

Forelæsningsrækken fremgår af avisens
kalender og kan ses samlet på
www.hum.au.dk/ckulturf/pages/news/
islam.html
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the series. The series of Jean Monnet
Lectures is slated for 15-17 on Mondays,
in Building 324, auditorium 025.

Forelæsningsrækken fremgår af avisens
kalender og kan ses samlet på
www.jmc.au.dk/jm_lec.htm

Agatha
Christie på
Moesgård
Den verdensberømte
kriminalforfatterAgatha
Christie var fascineret af
arkæologi og 20. april åbner
Moesgård Museum en udstil-
ling om „Agatha Christie og
orienten - kriminalistik og
arkæologi“.
Udstillingen kan i øjeblikket
ses på British  Museum og selv
om både Paris og New York
har stået i kø for at få udstillin-
gen, så bliver Moesgård
Museum den eneste fremvis-
ning uden for London, har
Christies arving bestemt.

Udstillingen løber fra 20. april
til 29. september 2002.

Mere Moesgård:
Læs mere på
www.moesmus.dk
Hjemmesiden har fået et
omfattende redesign og
indeholder nu blandt andet en
online Afghanistan-udstilling i
supplement til den fysiske.



30

Kalenderen

�

UN
I-L

IV
ET

Februar

Forelæsning
onsdag 13. februar 2002 kl. 13:15–16:00
DJH Mediejura
Lektor Oluf Jørgens
Arrangør: Informations- og
Medievidenskab.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 2110. Lokale: 340.

Onsdagsforedrag
onsdag 13. februar 2002 kl. 14:15–16:00
Detektorfund og danefæ fra
middelalderen
Museumsinspektør Anne Petersen,
Nationalmuseet
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Auditorium 4; Moesgård.

Seminarrække - Køn i historien
fredag 15. februar 2002 kl. 14:00–16:00
Køn og andre former for social
differentiering i historisk forskning
Ida Blom
Fem ansatte medarbejdere ved
Historisk Institut, Aarhus Universitet,
har sat sig for at undersøge og afsøge
de muligheder, der består i at anskue
historien ud fra et kønshistorisk
perspektiv. I en forstand er foredragene
afgrænsede i forhold til de
forskningsprojekter og emnekredse,
bidragyderne allerede arbejder med.
Køn i Historien vil imidlertid som
helhed betragtet, også sigte mod at
skabe et sammenhængende overblik
over kønshistorien i et europæisk
perspektiv
fra oldtid til nutid.
For nærmere oplysninger kontakt:
Hisaa@hum.au.dk (89422007) eller
Hisjk@hum.au.dk (89422015).
Arrangør: Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Ph.d.-forsvar
fredag 15. februar 2002 kl. 13:15
Civilizing Kwakiutl - Contexts and
contests of Kwakiutl Personhood,
1880-1999
Steffen Bohni Nielsen
Arrangør: Center for Kulturforskning.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Lokale: 221.

Forelæsning
søndag 17. februar 2002 kl. 14:00–15:30
Filmoptagelser i Afghanistan
Etnograf Kristian Dall
Filmen ”Mændene i Deh Hamza” er
optaget i en afghansk landsby i foråret
1997. Mænd fra landsbyen fortæller om
deres oplevelser med kommunisterne,
om fattigdom, det uundværlige vand
og om deres forhåbninger til fremtiden.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 18. februar 2002 kl. 15:00–17:00
Ever Closer and Ever Wider Union:
European integration 1973-2001
Thorsten B. Olesen, Jean Monnet
professor, Dept. of History (AU)
The series will deal with questions of
European integration in general and
with Denmark’s participation in the
process in particular. As a proof of
active participation students may
obtain a diploma documenting a
European dimension in his/her studies.
To obtain this diploma a participation
rate of 80%  (participation in at least 10
out of the 12 lectures) is required. It is
possible to register for the Jean Monnet
Lectures at the first lecture of the series.
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Gæsteforelæsning
tirsdag 19. februar 2002 kl. 14:15–16:00
Om den sovjetiske rubels fødsel af
den platoniske semiotiks ånd
Kirill Postoutenko, University of
Southern California
Kirill Postoutenko forelæser på russisk.
Arrangør: Slavisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 465. Lokale: 223.

Onsdagsforedrag
onsdag 20. februar 2002 kl. 14:15–16:00
Kirke og torv i 1000 år – Sct.
Laurentius kirke og kirkegård i
Roskilde
Cand.mag. Hanne Dahlerup Koch
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Æstetisk Seminar
onsdag 20. februar 2002 kl. 14:15
Kunst og revolution. Forskelle mellem
surrealisterne og situationisterne:
Chaplin og Trotsky
Mikkel Bolt
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Forelæsning
onsdag 20. februar 2002 kl. 13:15–16:00
KU Programstyring i public service tv
Lektor Henrik Søndergaard, Film- og
Medievidenskab, KU
Arrangør: Informations- og
Medievidenskab.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 2110. Lokale: 340.

Seminarrække om middelalder og tidlig
moderne tid
fredag 22. februar 2002 kl. 14:00–16:00
Fejdevæsen, voldsanvendelse og
magtforhold i landbosamfundet i
Danmark ca. 1400-1600.
Ph.d.-stip. Jeppe Büchert Netterstrøm
Seminarrækken er rettet mod
studerende med interesse for
middelalder og tidlig moderne
tid. Seminarrækken er tværgående i
den forstand, at lærere fra Historisk
Institut og Teologi forsøger at skabe et
miljø der går på tværs af eksisterende
forskningsinstitutioner og
traditionelle tidsperiodiseringer.
Øvrige datoer: 8/3, 22/3, 12/4, 3/5 og
17/5, samme tid.
Mere på: www.au.dk/historie
Arrangør: Forum for middelalder og
tidlig moderne tid, Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Formidlingsseminar
fredag 22. februar 2002 kl. 09:30–16:00
Program:
9.30 – 11.00 Kommunikationsopgaver i
en IT-virksomhed ved Peter Elbrønd
11.00 – 12.30 Kulturformidlingsgenrer
ved Marianne Ping Haung
13.30 – 15.00 Feature og narration i
journalistik ved Mikkel Hvid
15.00 – 16.30 Den akademiske
skriveproces ved Tina W. Jensen og
Charlotte Albrechtsen
Arrangør: Suppleringsuddanelsen i
Retorik og Center for Europæiske
Kulturstudier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Studenternes Hus.
Lokale: Richard Mortensenstuen.
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Forelæsning
søndag 24. februar 2002 kl. 14:00–15:00
Sidste nyt om Grauballemanden
Museumsinspektør Pauline Asingh
Grauballemanden er et af de mest
bemærkelsesværdige fund fra
Danmarks oldtid – et 2000 år gammelt
jernaldermenneske, der ser ud som os,
og som vi kan identificere os med.
Pauline Asingh fortæller gammelt og
nyt om det spektakulære fund og giver
også et indblik i arbejdet med den nye
udstilling om Grauballemanden, der
åbner til efteråret 2002.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 25. februar 2002 kl. 15:00–17:00
EU Minority Policies
Lisane Wilkens, lecturer, Dept. of
European Cultural Studies (AU)
The series will deal with questions of
European integration in general and
with Denmark’s participation in the
process in particular. As a proof of
active participation students may
obtain a diploma documenting a
European dimension in his/her studies.
To obtain this diploma a participation
rate of 80%  (participation in at least 10
out of the 12 lectures) is required. It is
possible to register for the Jean Monnet
Lectures at the first lecture of the series.
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Onsdagsforedrag
onsdag 27. februar 2002 kl. 14:15–16:00
De danske landskabslove, ca. 1170-
1250
Arkivar Michael Gelting, Rigsarkivet
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning
onsdag 27. februar 2002 kl. 13:15–16:00
Tv-koncepter til salg
Direktør Henrik Hancke Nielsen, Blu
Entertainment
Arrangør: Informations- og
Medievidenskab.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 2110. Lokale: 340.

Æstetisk Seminar
onsdag 27. februar 2002 kl. 14:15
Spoliebrug som æstetisk praksis:
Den tidlige middelalders romerske
arkitektur set i lyset af litteratur,
retorik, teologi og musikteori.
Maria Fabricius Hansen
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Reception
torsdag 28. februar 2002 kl. 17:00
Reception i anledningen af en antologi
om Hovedtemaer i Kierkegaards
forfatterskab
Forlaget Philosophia indbyder alle
interesserede til reception i anledning
ad udgivelsen af antologien:
Kierkegaard og .. hovedtemaer i
forfatterskabet. Receptionen efterfølges
af foredrag.
Arrangør: Forlaget Philosophia, institut
for filosofi.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 441. Lokale: Aud. 1.

Marts
Forelæsning
1. marts 2002 kl. 13:15–15:00
Når kvinder fortolker Islam
Lene Kofoed Rasmussen,
kultursociolog, ph.d.,
Socialforskningsinstituttet
Mere på: www.au.dk/cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.

Forelæsning
1. marts 2002 kl. 14:00–15:30
Et fornemt herregårdsbibliotek
Cand.mag. Søren Løkkegaard
I hovedbygningen på Moesgård
Museum findes det gamle
herregårdsbibliotek: godsejer og
politiker Thorkild C. Dahls bogsamling
på omkring 9000 bind. Søren
Løkkegaard viser lysbilleder og
fortæller om den fornemme
bogsamling, hvorefter der bliver
mulighed for at komme med rundt til
boggemmerne i museets hovedbygning.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
4. marts 2002 kl. 15:00–17:00
National Identity and European
Integration: The Case of Denmark
Uffe Østergård, Jean Monnet professor,

Centre of European Cultural Studies
(AU)
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Forelæsning
6. marts 2002 kl. 13:15–16:00
To medievidenskabelige kandidaters
joberfaringer
Cand. mag. Cecilie Steentoft-
Albrechtsen og cand. mag. Paul Hertz
Arrangør: Informations- og
Medievidenskab.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 2110. Lokale: 340.

Gæsteforelæsning
7. marts 2002 kl. 13:15
Theory and implications of zoo-
archaeological research in the Arctic
and the North Atlantic.
Professor Thomas McGovern
Hunter College, City of New Yourk
University (CYNY)
Arrangør: Middelalderarkæologi.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård. Lokale: Pejsestuen.

Seminarrække - Køn i historien
7. marts 2002 kl. 14:00–16:00
Kvinder, mænd og samfund i
oldtidens Grækenland
Jens Krasilnikoff
For nærmere oplysninger kontakt:
Hisaa@hum.au.dk (89422007) eller
Hisjk@hum.au.dk (89422015).
Arrangør: Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Seminarrække om middelalder og tidlig
moderne tid
8. marts 2002 kl. 14:00–16:00
Kristendommens indførelse i
Danmark i arkæologisk belysning.
Stud. mag. Anne Louise Ebbensgaard
Mere på: www.au.dk/historie
Arrangør: Forum for middelalder og
tidlig moderne tid, Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Forelæsning
10. marts 2002 kl. 14:00–15:30
Danske ekspeditioner i Afghanistan
Etnograf Klaus Ferdinand
Klaus Ferdinand fortæller om de
danske etnografiske ekspeditioner og
feltundersøgelser i Afghanistan fra 1948
til 1998 med hovedvægten lagt på sit
eget arbejde blandt Hazaraer og
pashtunske nomader.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.
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Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
11. marts kl. 15:00–17:00
Gender and Policy-Making in the EU
Lene Hansen, senior lecturer, Dept. of
Political Science, Copenhagen
University
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Forelæsning
onsdag 13. marts 2002 kl. 13:15–16:00
7th Short Film Symposium
Arrangør: Informations- og
Medievidenskab.
Sted: Bygning 2110. Lokale: 340.

Seminar
onsdag 13. marts 2002 kl. 10:00–16:00
Arvesyndens skønne Rose -
Systematisk teologisk Martin A.
Hansen-seminar
I de senere år er der spiret en fornyet
interesse frem for Martin A. Hansens
forfatterskab, efter at det længe i
litteraturhistoriske kredse blot har
været anset for en kuriøs raritet fra en
for længst udlevet almuekultur. Der er
således opstået en ny generation af
Martin A. Hansen-forskere, som har
godtgjort, at Martin A. Hansen
tværtimod er at betragte som en yderst
moderne forfatter. Det er målet med
seminaret at præsentere en vifte af
denne unge generation af forskere og
deres nyeste bidrag til forståelsen af
Martin A. Hansens digterunivers.
Eventuelle spørgsmål rettes til Ph.D.-
stipendiat David Bugge (tlf.: 89 42 22
61; e-mail: Bugge@teologi.au.dk).
Arrangør: Institut for Systematisk
Teologi.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 441. Lokale: Aud. 2.

Æstetisk Seminar
onsdag 13. marts 2002 kl. 14:15
Lydtapeter og programsigneter. Musik
som æstetisk og kommunikativt
virkemiddel i tv
Iben Have
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Onsdagsforedrag
onsdag 13. marts 2002 kl. 14:15–16:00
Strategier, politik och förändring med
utgångspunkt i Kyrkheddinge/ Skåne
Doktorand Katalin Schmidt Sabo,
Lunds Universitet, Arkeologiska
Institutionen
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Middelalderarkæologi,
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning
fredag 15. marts 2002 kl. 13:15–15:00
Den fundamentalistiske rationalisme
og den rationelle fundamentalisme i
nutidig islam
Lene Nørtoft, cand.mag. i arabisk og
etnografi
Mere på: www.au.dk/cfkwww.au.dk/
cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.

Forelæsning
søndag 17. marts 2002 kl. 14:00–15:00
Afghanske nomader - i en omskiftelig
verden
Etnograf Gorm Pedersen
Gorm Pedersen fortæller om
udviklingen hos en gruppe nomader,
der slog sig ned som handelsfolk for
senere at overleve som flygtninge ved
atter at organisere sig som nomader.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 18. marts 2002 kl. 15:00–17:00
The EU as Promoter of Democracy
Trine Flockhart, Associate Professor,
Ph.D, Institute for Historical and
International Studies, Aalborg
University
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Forelæsning
onsdag 20. marts 2002 kl. 13:15–16:00
Operationalisering af
medievidenskab: Reklamebranchen
som arbejdsplads med udgangspunkt i
planner-funktionen.
Foredrag ved to reklamebranche-
personer
Arrangør: Informations- og
Medievidenskab.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 2110. Lokale: 340.

Æstetisk Seminar
onsdag 20. marts 2002 kl. 14:15
Slow Technology. Digital
installationskunst mellem kroppen,
stedet, rummet og rammen.
Bo Kampmann Walther
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Onsdagsforedrag
onsdag 20. marts 2002 kl. 14:15–16:00
Kulturella förändringar i 1100-talets
Danmark
Fil.dr. Peter Carelli, Lunds Universitet
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Seminarrække - Køn i historien
torsdag 21. marts 2002 kl. 14:00–16:00
Kvinder og krigsmænd
middelalderens Europa
Agnes Arnorsdottir
Fem ansatte medarbejdere ved
Historisk Institut, Aarhus Universitet,
har sat sig for at undersøge og afsøge
de muligheder, der består i at anskue
historien ud fra et kønshistorisk
perspektiv. I en forstand er foredragene
afgrænsede i forhold til de
forskningsprojekter og emnekredse,
bidragyderne allerede arbejder med.
Køn i Historien vil imidlertid som
helhed betragtet, også sigte mod at
skabe et sammenhængende overblik
over kønshistorien i et europæisk
perspektiv fra oldtid til nutid.
For nærmere oplysninger kontakt:
Hisaa@hum.au.dk (89422007) eller
Hisjk@hum.au.dk (89422015).
Arrangør: Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Opvisning
søndag 24. marts 2002 kl. 13:00–16:00
Afghansk kulturdag
Herboende afghanske flygtninge laver
opvisning i afghansk nationaldans og
serverer
specialiteter fra det afghanske køkken.
Entré.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

April
Onsdagsforedrag
3. april 2002 kl. 14:15–16:00
Boligkultur i Danmarks Middelalder
Professor Else Roesdahl, Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

�
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Forelæsning
5. april 2002 kl. 13:15–15:00
Mellem værk og verden - læsninger i
Salman Rushdies De sataniske vers
Mette Jørgensen, cand.mag., ph.d.
Mere på: www.au.dk/cfkwww.au.dk/
cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.

Forelæsning
7. april 2002 kl. 14:00–15:00
Mellem krig og poesi
Lorens Hedelund
I årene 1958 til 1972 arbejdede den
danske præst Jens Enevoldsen blandt
pashtunerne som missionær for den
kristne tro. Lorens Hedelund, der i en
årrække arbejdede sammen med Jens
Enevoldsen, fortæller blandt andet om,
hvordan denne gennem sin formidling
af pashtunernes digtning byggede bro
mellem kulturer og religioner.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
8. april 2002 kl. 15:00–17:00
Phantom and/or Reality: The Common
Foreign and Security Policy
Ian Manners, lecturer, University of
Kent, Canterbury (tbc.)
The series will deal with questions of
European integration in general and
with Denmark’s participation in the
process in particular. As a proof of
active participation students may
obtain a diploma documenting a
European dimension in his/her studies.
To obtain this diploma a participation
rate of 80%  (participation in at least 10
out of the 12 lectures) is required. It is
possible to register for the Jean Monnet
Lectures at the first lecture of the series.
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Æstetisk Seminar
8. april 2002 kl. 14:15
Marxist Perspectives in Recent Art
History.
Otto Karl Werckmeister
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Seminar
8. april 2002 kl. 09:30–15:40
Den moderne by (2 af 2)
Byens styre
Det er Dansk Center for Byhistories
ønske at fungere som bindeled mellem
de miljøer og institutioner, der til daglig
arbejder med at formidle og
dokumentere byernes historie i
Danmark. Seminarerne præsenterer helt
ny forskning inden for det historiske
byliv.
Mere på: www.byhistorie.dk/
seminar.htmlwww.byhistorie.dk/
seminar.html
Arrangør: Dansk Center for Byhistorie.

Onsdagsforedrag
10. april 2002 kl. 14:15–16:00
Skibsfund som kildemateriale til
belysning af 1000-tallets historie
Adjungeret professor Ole Crumlin-
Pedersen, Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Seminarrække - Køn i historien
11. april 2002 kl. 14:00–16:00
Kvinder, mænd og den kønnede lov.
Om dansk lov og ret 1680-1830
Nina Kofoed
Fem ansatte medarbejdere ved
Historisk Institut, Aarhus Universitet,
har sat sig for at undersøge og afsøge
de muligheder, der består i at anskue
historien ud fra et kønshistorisk
perspektiv. I en forstand er foredragene
afgrænsede i forhold til de
forskningsprojekter og emnekredse,
bidragyderne allerede arbejder med.
Køn i Historien vil imidlertid som
helhed betragtet, også sigte mod at
skabe et sammenhængende overblik
over kønshistorien i et europæisk
perspektiv fra oldtid til nutid.
For nærmere oplysninger kontakt:
Hisaa@hum.au.dk (89422007) eller
Hisjk@hum.au.dk (89422015).
Arrangør: Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Forelæsning
12. april 2002 kl. 13:15–15:00
Begrebet ‘Jihad’
Sami Saidana, cand.mag i
socialantropologi, Center for
Kulturforskning
Mere på: www.au.dk/cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.

Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.

Forelæsning
søndag 14. april 2002 kl. 14:00–15:00
Kulturlevn langs motorvejen
Museumsinspektør Henrik Skousen
I 2001 tog Moesgård Museum hul på
udgravningerne langs den planlagte 12
km lange motorvejsstrækning nord om
Århus mellem Søften og Skødstrup.
Henrik Skousen fortæller om de
nuværende resultater og om
forventningerne til de kommende
udgravninger til og med 2003. Besøg på
motorvejsudgravningerne: I løbet af
april og maj måned vil der blive
arrangeret besøg ude på
udgravningerne, hvor man kan møde
arkæologerne i felten og høre om de
nyeste fund. Nærmere oplysninger kan
fås, når tiden nærmer sig, på tlf. 8942
4501.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 15. april 2002 kl. 15:00–17:00
European Governance
Jens Blom-Hansen, senior lecturer,
Dept. of Political Science (AU)
The series will deal with questions of
European integration in general and
with Denmark’s participation in the
process in particular. As a proof of
active participation students may
obtain a diploma documenting a
European dimension in his/her studies.
To obtain this diploma a participation
rate of 80%  (participation in at least 10
out of the 12 lectures) is required. It is
possible to register for the Jean Monnet
Lectures at the first lecture of the series.
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Forelæsning
fredag 19. april 2002 kl. 13:15–15:00
Den arabiske verdens betydning for
naturvidenskabernes historie, med
lægevidenskab som eksempel
Philippe Provencal, cand.mag. i
semitisk filologi, ph.d.
Mere på: www.au.dk/cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.
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Forelæsning
søndag 21. april 2002 kl. 14:00–15:00
Arkæologi og kriminalistik
Forskningschef Søren H. Andersen
Søren H. Andersen giver en lang række
interessante eksempler hvordan de to
fag enten arbejder tæt sammen eller
efter nært beslægtede metoder og viser,
hvorledes de ofte har medvirket til
overraskende løsninger på gådefulde
udgravningssituationer.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 22. april 2002 kl. 15:00–17:00
Denmark and European Integration
1945-1972
Johnny Laursen, senior lecturer, Dept.
of History (AU)
The series will deal with questions of
European integration in general and
with Denmark’s participation in the
process in particular. As a proof of
active participation students may
obtain a diploma documenting a
European dimension in his/her studies.
To obtain this diploma a participation
rate of 80%  (participation in at least 10
out of the 12 lectures) is required. It is
possible to register for the Jean Monnet
Lectures at the first lecture of the series.
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Onsdagsforedrag
onsdag 24. april 2002 kl. 14:15–16:00
Agrar 2000 – strategi, metode og
resultater
Lektor Charlotte Fabech og lektor Jytte
Ringtved, Afdeling for forhistorisk
arkæologi, Aarhus Universitet
Mere på: www.hum.au.dk/midark/
studiet/onsdag.htm
Arrangør: Afdeling for
middelalderarkæologi, Aarhus
Universitet.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Æstetisk Seminar
onsdag 24. april 2002 kl. 14:15
Operative lukninger. Luhmann,
avantgarden og det nye teater.
Lars Qvortrup
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Forelæsning
søndag 28. april 2002 kl. 14:00–15:00
Sunkne paladser- historien om
Orientens opdagelse
Dr.phil Mogens Trolle Larsen
Ledsaget af sin kone Agatha Christie
genoptog den britiske arkæolog Max
Mallowan i halvtredserne
udgravningerne af oldtidshøjen
Nimrud i Irak, hvor den unge engelske
eventyrer Layard 100 år tidligere havde
fremdraget fantastiske fund i form af
paladser og templer dekoreret med
mandshøje kalkstensrelieffer.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 29. april 2002 kl. 15:00–17:00
Denmark in the EEC/EU 1973-2001
Nikolaj Petersen, professor, Dept. of
Political Science (AU)
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Maj
Seminarrække - Køn i historien
2. maj 2002 kl. 14:00–16:00
Køn, seksualitet og lovgivning i det
19. Århundrede
Merete Bøge PederseN
For nærmere oplysninger kontakt:
Hisaa@hum.au.dk (89422007) eller
Hisjk@hum.au.dk (89422015).
Arrangør: Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Forelæsning
3. maj 2002 kl. 13:15–15:00
Begrebet ‘Umma’ i 19. og 20.
Århundrede
Jakob Skovgaard Pedersen, dr.phil.,
lektor i islamologi, Carsten Niebuhr
Instituttet
Mere på: www.au.dk/cfkwww.au.dk/
cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.

Forelæsning
søndag 5. maj 2002 kl. 14:00–15:00
Et drømmeliv - kriminalistik og
arkæologi
Journalist Bo Bjørnvig
Agatha Christie er på én gang moderne
ved at bruge alt det nye, teknikken
skaber, og ved at være med til at
grundlægge en ny genre,

kriminallitteraturen – og gammeldags
ved at følge det engelske imperiums
traditioner og livsstil, selv i ødemarken.
Kan hendes bøger klare en
”realitetstest”, eller er de rene eventyr i
drømmeland?
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
6. maj 2002 kl. 15:00–17:00
Constitution for Europe?
Antie Wiener, reader, Queens
University, Belfast
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Forelæsning - Jean Monnet Lectures 2002
mandag 13. maj 2002 kl. 15:00–17:00
European Integration in the Context of
Globalisation and Regionalisation
Ben Rosamond, senior lecturer,
University of Warwick
Mere på: www.jmc.au.dk/jm_lec.htm
Arrangør: Jean Monnet Centeret.
Åben for: Studerende.
Sted: Bygning 324. Lokale: 025.

Æstetisk Seminar
onsdag 15. maj 2002 kl. 14:15
„Kvinderne“ i det romerske teater.
Live Hov
Arrangør: Fællesæstetisk
Forskergruppe.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 580. Lokale: 124.

Seminarrække - Køn i historien
torsdag 16. maj 2002 kl. 14:00–16:00
Først var kvinden
Trine Larsen
For nærmere oplysninger kontakt:
Hisaa@hum.au.dk (89422007) eller
Hisjk@hum.au.dk (89422015).
Arrangør: Historisk Institut.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning 410. Lokale: 136/138.

Forelæsning
fredag 24. maj 2002 kl. 13:15–15:00
Temaer i nutidige relationer mellem
islam og kristendom
Fatih Alev, imam, leder af Foreningen
af Studerende Muslimer
Viggo Mortensen, professor, dr.theol
Mere på: www.au.dk/cfk
Arrangør: Center for Kulturforskning
og Center for Multireligiøse Studier.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Bygning Center for Kultur-
forskning. Lokale: 221.

�
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Vinkler på viden
Foredragsrække på Danmarks
Humanistiske Forskningscenter
Danmarks Humanistiske Forskningscenter byder i år velkom-
men til den anden forelæsningsrække af serien Vinkler på Viden!
Forelæsningsrækken løber fra 31. januar til 13. juni og formålet
er at præsentere og formidle den forskning, som finder sted på
Forskningscenteret.

Program
31. januar
Kurt Villads Jensen: Danske korstog i 1000-tallet?

21. februar
Hans Basbøll: Det Danskeste Danske: ”et meget lidet hik” - men
hvor forekommer det og hvorfor?

7. marts
Vibeke Børdahl: Den evige historiefortæller - mund og skrift i Kinas
literatur

21. marts
Poul Pedersen: Halikarnassos’ antikke bymur

11. april
Stephen Lumsden: Nineveh: The Image of an Ancient City

25. april
Beth Juncker: Den usynlige kultur

16. maj
Hanne Veber: Amazoniske udvekslinger - et antropologisk perspektiv
på indiansk indpasning i det moderne samfund

23. maj
Dorte Marie Søndergaard: Metarefleksionens empiriske anvendelse
- Subjektivering og magt i akademia

30. maj
Örn Olafsson: Det islandske digtsprog i 1800-tallet

13. juni
Lene Waage Petersen: Synlighedens betydning - billede, ord og
orden i Italo Calvinos forfatterskab

Forelæsningerne finder sted på det Kongelige Bibliotek, Dia-
manten, torsdage kl. 16:00-17:30. Der er gratis adgang til alle
forelæsningerne, men tilmelding er nødvendig pga. begrænset
antal pladser. Tilmelding hos Danmarks Humanistiske Forsk-
ningscenter, 3532 3920 eller iw@humanities.dk

Se også
www.humanities.dk/nyheder/Vinkler.html
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Juni
Opvisning
8. juni 2002 kl. 11:00–16:00
Liv i vikingehusene
Vikingegruppen Brimir befolker
vikingehusene og demonstrerer deres
håndværk.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Juli
Opvisning
lørdag 27. juli 2002 kl. 10:00–17:00
Vikingetræffet ved Moesgård Strand
Heste- og våbenopvisning kl. 11 og kl.
15. Det årligt tilbagevendende
vikingetræf er et marked, hvor der
købes og sælges, spises og drikkes. Her
møder egnens befolkning
vikingeskibene, hjemme igen efter
sommertogterne, og her handles
hjemmeproducerede varer mod
eksotiske varer fra fremmede lande.
Mere på: www.moesmus.dk
Arrangør: Moesgård Museum.
Åben for: Alle (offentligt).
Sted: Moesgård.

Fakultetsrådsmøder

Der vil blive afholdt ordinære
fakultetsrådsmøder 11. marts, 29. april
og 17. juni i forårssemesteret 2002.
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Det skulle jeg aldrig ha’ sagt
Dekan fortrød profeti
ved årsfesten
–Sidste år indledte jeg min tale ved
årsfesten med at sige at der var ved at
være tradition for at der lige før jul
sker store og uventede ændringer i
universitetets og dermed også i
fakultetets vilkår.
– Det skulle jeg aldrig have sagt.
Sådan indledte dekan Bodil Due til
forsamlingens moro sin tale ved
fakultetets årsfest i Ridehuset den 21.
januar.

Dekanen henviste til endnu en flyt-
ning til et (nyt) ministerium, og ikke
mindst den nye regerings udgifts- og
ansættelsesstop i december.

–Men i stedet for at gå i panik og
bruge ressourcer på hvad der på
nuværende tidspunkt kun kan være
spekulationer, foreslår jeg at vi ser på
vor egen indsats i det forløbne år og
holder den op mod de mange krav af
mange forskellige slags der stilles til os,
krav om åbenhed overfor det omlig-
gende samfund, omstillingsparathed og
ressourcebevidsthed, fortsatte dekanen.

På ret kurs
Dekanen roste fakultetet for at holde en
økonomisk ansvarsbevist kurs der
endda har formået at nedbringe
fakultetets gæld med et ekstraordinært
afdrag i 2001, og for at fakultetet har
været villig til at forandre sig når de
gode argumenter kom frem.

På studiesiden fremhævede dekanen
en større bevidsthed om erhvervs-
mulighederne efter studierne.

–Det er et krav som ikke mindst
erhvervslivet stiller til os, og vi imøde-
kommer det på en velovervejet måde
uden at sælge ud af arvesølvet. I samme
retning peger det nye tiltag med en
særskilt erhvervsfaglig dag for humani-
ster som fandt sted første gang 29.
november.

–Hvad institutstrukturen angår, har
fakultetet også bevæget sig støt og
roligt fra en ret så kraftig negativ og
afvisende holdning til en mere positiv
og konstruktiv. Men nu har vi også
debatteret i næsten et år, og konturerne
til de nye institutter skulle gerne
begynde at vise sig. Jeg tror det er
ekstremt vigtigt ikke mindst i den
aktuelle politiske situation at vi viser at
vi kan ændre organisationen indefra før
vi får et eksternt diktat. Ikke alle vil
være lige tilfredse, men jeg synes vi fik
et godt resultat på årets Sandbjerg-
seminar.

–Og nu er det så på tide at vi kommer
videre, understregede dekanen med
henvisning til at regeringens planer om

eksterne bestyrelser for
universiteterne kan blive
realiseret hurtigere end man
regner med.

Nye initiativer
Dekanen fremhævede også
TAP-seminarerne der for
første gang samlede alle
fakultetets sekretærer og
teknikere.

–Min personlige konklusion
på initiativet er at det var
meget nyttigt, det satte fokus
på det behov der er for
målrettet efteruddannelse, for
personalepolitik og for
kommunikation. Jeg fandt
det også tankevækkende at
der var tilslutning til ideerne
om professionalisering af
ledelsen.

Blandt andre nye tiltag talte
dekanen om samarbejdet
med Det Naturvidenskabe-
lige Fakultet om en ny IT-
bacheloruddannelse og
udformningen af nye Master-
udannelser, ligesom hun
understregede den store indsats med at
tilbyde undervisning under åben
uddannelse.

–Jeg finder det meget vigtigt at
fakultetet på denne måde vedkender
sig en forpligtelse over for samfundet til
formidling af viden, til tilbud om
kompetence- og kvalifikationsforøgelse
for alle der måtte ønske det og som er
villige til at ofre tid og kræfter på
projektet.

Goddag & farvel
Dekanen kunne også byde velkommen
til sin nye prodekan, Peter Bugge og sin
knap så nye formand for Studie-
udvalget, Hanne Leth Andersen. De
afløser på hver sin post lektor Helle Juel
Jensen der fik dekanens tak for en
meget stor indsats og sit gode humør.

–Det er administrationens og mit tab –
men Forhistorisk Arkæologis gevinst –
at du nu kommer tilbage til dit fag.

Medaljer & musik
Syv guld- og sølvmedaljer, 21 ph.d.-
grader og en enkelt doktorgrad var der
blevet uddelt i det forgangne år, og
modtagerne fik ved årsfesten blomster
med på vejen af dekanen.

Derefter tog det 30 mand store a
capella-kor Vocal Line over. Koret ledes
af lektor Jens Johansen (Musik) og de
indledte med en ”hyldest til vort gamle,
elskede fakultet” i form af Still Crazy
After All These Years.

Det blev fulgt op af en tur rundt i
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Dekanen fik ret i sine forudsigelser ved
forrige årsfest. Endda mere end hun

ønskede.

korets repertoire af world jazz a capella,
begyndende i Acapulco, og så fløj de 30
forenede struber hen over Afrika (med
en enkelt trommen på brystet) til de
Bäste Vänner i Sverige inden salen
landede i korets arrangement af Ray
Charles’ Let Me Take Over.

slam

Vocal Line kan ses og høres på
www.vocalline.dk.


