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Universitetshistorisk Udvalg
universitetshistorisk udvalg ved aarhus uni
versitet blev oprettet i 1987. som et af sine 
mål har udvalget opbygningen af en selv
stændig studiesamling, der på baggrund af 
indsamlet materiale sikrer muligheden for en 
mangesidig belysning af aarhus universitets 
historie. til samlingen modtager udvalget 
med taknemmelighed mange forskellige 
typer af universitetshistorisk materiale. 

Fotografier m.v.
Udvalget indsamler fotografier (fra under
visning, ekskursioner, fester, kollegieliv 
m.v.), sange/sangbøger, årskort, materiale 
vedrørende studenterforeningen, musiske 
studenter, Århus studenterscene, diverse 
sang, revy og sportsforeninger samt stu
denterrådet, personlige dagbøger og regn
skabsbøger, lønsedler fra erhvervsarbejde i 
studietid, kvitteringer for bogkøb og husleje, 
eksamensbeviser (såfremt indehaveren 
ikke længere har brug for dem), akademi
ske borgerbreve, notater fra forelæsninger 
samt eksamensspørgsmål (gerne i origina
le konvolutter med eller uden laksegl) og 
skriveøvelser, numre af Den jydske akade
miker og Montanus. Hertil kommer effekter 
med tilknytning til studietid: skriveredskaber, 
papirknive, piber, tobaksdåser, askebægre, 
blæksugere, studenterhuer, foreningsnåle, 

medaljer og præmier, (medicineres) kranier 
til studiebrug samt diverse typer af undervis
ningsmateriale. 

Erindringer
Desuden er udvalget interesseret i erindrin
ger fra studietiden. enten i form af erindrin
ger indtalt på bånd (eller digitalt medium) 
eller skrevet ned (f.eks. efter denne model: 
studievalg, ankomst til Århus, indlogering, 
økonomi, påklædning, den første dag på 
universitetet, oplevelser fra undervisning og 
eksamen eller samvær med studiekamme
rater på værelser, i universitetsparken og til 
festerne, oplevelser i frokoststue/kantine, læ
rernes væsen og eventuelle særheder, kol
legielivet, kontroverser med portnere, delta
gelse i studenterrådsarbejde, studentersport, 
teater og foreningsliv og tusinde andre ting 
– men også enkeltstående erindringer om 
f.eks. en bestemt person eller hændelse har 
interesse). erindringer vil kunne båndlæg
ges for en årrække, såfremt det ønskes.

Den universitetshistoriske samling
samlingen fungerer som supplement til de 
”officielle” arkivalier, der skabes ved univer
sitetets daglige drift, og som løbende over
drages til statens arkiver. i modsætning her
til har universitetshistorisk udvalgs samling 
blivende hjemsted ved aarhus universitet.
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kemiske øvelser for medicinstudernde ca. 1947

en studerende på sit kollegieværelse i 1953

Da faget geofysik havde hjemme i hammelbanebyg
ningen (19661973)
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Hvis man ikke ønsker at overdrage relevante fotografier, dagbøger og 
regnskabsbøger til samlingen, vil udvalget alligevel gerne låne sådanne 
typer af materiale til affotografering/kopiering. 

Henvendelse vedrørende aflevering af materiale kan rettes til udvalgets 
sekretær, cand.mag. Palle lykke:

Universitetshistorisk Udvalg ved Aarhus Universitet   
Fredrik nielsens vej 5, Bygning 1448
8000 Århus C
tlf: 8942 2349

pl@adm.au.dk
www.au.dk/uhu/velkommen


