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Velkomst
Velkommen til alle nyoptagne kandidatstuderende ved Historie på Aarhus universitet!
Nogle kender måske allerede Aarhus Universitet ud og ind pga. jeres tidligere studier på
stedet, andre skal måske til at stifte bekendtskab med AU for første gang. Uanset hvilken
gruppe man tilhører, så er denne pjece til jer. Via indholdsfortegnelsen kan I orientere jer
om hvilket indhold der er mest relevant for jer personligt. Vær særlig opmærksom på
afsnittet ”introduktionsprogram”.
Velkommen til en ny periode i jeres studietid! Tag godt hånd om hinanden og brug
fællesskabet når overvejelser om studiejob, praktik, speciale (erhvervsspeciale måske?)
eller andre ting, skal vendes og drejes.

Om Historie, Aarhus Universitet
På historiefaget på Aarhus Universitet studeres fortiden for at forstå nutiden. Forståelse af
fortiden er det vigtigste spejl, vi benytter, når vi skal forstå os selv og den omverden, der
omgiver os. Kendskab til fortiden giver dybde og overblik: vi ser ud over den aktuelle
dagsorden og sætter tingene i perspektiv. Historiefaget leverer ikke endelige svar; men
det tilbyder en løbende dialog om, hvorfor verden ser ud som den gør, og hvorfor, vi er
blevet til dem, vi er.
Dyk ned i nogle af de forskellige forsknings- og formidlingsområder her:
•
•
•
•
•

Danmarkshistorien
Center for Digital History Aarhus
Center for Vikingetid og Middelalder
Dansk Center for Byhistorie
Dansk Center for Herregårdsforskning
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Praktisk information
•

Corona
Aarhus Universitet er fuldt genåbnet, og alle medarbejdere og studerende
har adgang til universitetet under forudsætning af, at retningslinjer for
smitteforebyggelse overholdes.
Læs den seneste udmelding til medarbejdere og studerende, og hold dig
løbende opdateret, på www.au.dk/corona. (Opdateres løbende)
Læs FAQ for studerende

•

Vejvisning
Afdeling for Historie og Klassiske studier ligger i Nobelparken, som genkendes
på bygningernes højde og røde mursten. Som udgangspunkt vil de fleste af
dine aktiviteter og undervisning foregår her, men det kan også ske at du i
løbet af studietiden kommer rundt i andre bygninger og områder af Aarhus
Universitets’ campus. For hjælp til vejvisning kan du downloade AU’s Find-app
her. Alternativt kan du også konsultere denne del af AU’s hjemmeside, hvor
bygninger kan slås op.

•

Kantine
Gider du ikke smøre madpakke – eller ønsker du generelt den nemme
løsning, så finder du kantiner over alt på AU’s Campus. Den nærmeste for dig
er Nobelkantinen, som ligger centralt i Nobelparken. Her finder du et bredt
udvalg af mad og drikke – både til den lille og store sult. Følger du linket her,
finder du en oversigt over alle kantiner i Aarhus.
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Introduktionsprogram
Mandag d. 30. august, kl. 11.00: Underviservelkomst

Hvor? Bygning 1461 Mødelokale 516 (5. etage)
Underviserne glæder sig til her at møde jer og byde jer velkommen på studiet, inden
undervisningen for alvor begynder.
Forventet varighed: 30 min.
Onsdag d. 8. september, kl. 12-14: Årgangsmøde m. studenterstudievejleder

Hvor? [Kommer senere]
Alle kan nyde godt af, at møde op og modtage den grundige introduktion, som
studenterstudievejleder Chatrine Clausen har forberedt til jer på International og Global
Historie (IGH) specifikt. Chatrine er, som studenterstudievejleder, den som kan hjælpe jer
med jeres personlige studieforhold, og generelt holde overblik over mulighederne på
jeres kandidatuddannelse.

Om at læse International & Global Historie
Kandidatuddannelsen i International & Global Historie beskæftiger sig med de store
sammenhænge, der rækker ud over Danmarks grænser, og de metodiske udfordringer
og muligheder, der følger med. Med denne kandidat åbnes der op for et internationalt
orienteret arbejdsmarked i offentlige institutioner, private virksomheder eller NGO’er.
Fag på 1. semester:
-

Tilgange til international og global historie
Disciplinen har til formål at give de studerende en grundlæggende
forståelse af centrale teoretiske og historiografiske diskussioner om
international og global historie. De studerende opnår grundlæggende
redskaber til at begribe internationale og globale historiske problemstillinger
og giver dem en forståelse af de aktuelle historieteoretiske debatter inden
for feltet.

-

Hovedudviklinger i international og global historie
Disciplinen har til formål at træne de studerende i at arbejde med historien i
et dybt historisk og bredt internationalt perspektiv og i at nuancere
etablerede forståelser af det internationale system. De studerende opnår en
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forståelse af det internationale systems karakter og udvikling fra det 17. til og
med det 20. århundrede gennem en række tematiske nedslag efter
underviserens valg.
-

Internationale organisationer i historien
Disciplinen har til formål at give de studerende overblik over og viden om
centrale internationale organisationers og institutioners opkomst og
udvikling samt om teoretiske og metodiske tilgange til studiet af dem.

Andre praktiske informationer:
•

Pensum og bogindkøb
Pensum bliver opgivet af underviserne og bliver sammen med læselister lagt op
på Brightspace eller videreformidlet til jer på Historisk Bogformidlings
facebookgruppe. Herefter har I selv ansvaret for at finde oplysningerne og få fat i
det opgivne materiale, evt. ud fra anvisningerne fra underviseren. Historisk
Bogformidling (se mere under foreningsoversigten) eller Stakbogladen er gode
bud på hvor man kan få fat i sit materiale.

•

Biblioteket
På stueplan i bygning 1461 i Nobelparken finder du det nærmeste bibliotek. Her
kan du bestille dine bøger til afhentning og ligeledes aflevere dem igen. Der er
gode muligheder for benytte bibliotekets faciliteter i form af studiepladser,
stationære computere og ikke mindst vejledning i form af bibliotekets ansatte.
Ønsker du at udforske andre faciliteter, så er du altid velkommen på Det. Kgl.
Bibliotek, som findes på adressen Victor Albecks Vej 1, 8000 Aarhus. Her kan du
f.eks. benytte bibliotekets gamle læsesal eller tage et spil bordtennis i kælderen.

•

Læsepladser
I bygning 1461-1463 findes ca. 200 læsesale fordelt på etagerne. Se oversigt her.

•

AU Studypedia
AU Studypedia er et akademisk studieværktøj, som du kan bruge under hele
dit uddannelsesforløb. Her kan du finde en masse gode råd og værktøjer til
det at være universitetsstuderende bl.a. om studievaner, notatteknik,
formalia i opgaver mm. AU Studypedia har et helt afsnit målrettet nye
studerende, hvor der er øvelser og gode råd til at komme godt i gang som
universitetsstuderende, se AU Studypedia til nye studerende.
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IT-systemer
På AU har vi en masse forskellige IT-platforme til forskellige formål, her er et overblik:
•

mitstudie.au.dk
er den samlede indgang til undervisning, studieinformation og
selvbetjeningssystemer. Her finder du ugeskema, AU-mail, vigtige beskeder, links
til sites og systemer og meget mere. Det er faktisk kun nødvendigt at logge ind
på mitstudie.au.dk, for herfra kan du komme videre til alt det, du har brug for som
studerende.

•

Brightspace
er en e-læringsplatform, hvor dine undervisere uploader materialer og andet
relevant information til din undervisning.

•

Studieselvbetjeningen (STADS)
er stedet, hvor du kan se dine eksamensresultater, bestille eksamensudskrifter,
mm. Det er også her du tilmelder dig kurser og eksamen, når det bliver
nødvendigt i løbet af dit uddannelsesforløb. Se guide om brug af STADS.

•

Studieportal Arts
Det er de hjemmesider, hvor al relevant information om undervisning, eksamen,
regler, vejledning m.m. er samlet.

•

Eduroam
Det trådløse netværk på AU hedder Eduroam. Før du kan bruge det, skal du
installere netværket på dine enheder.

•

Zoom på AU
er den primære tekniske løsning, som AU bruger til afvikling af undervisning og
eksamener digitalt. Du skal altid bruge den officielle AU Zoom-instans og ikke
gratis-versionen. Brug AU’s vejledning til videomøde i Zoom.

•

Software til studerende
Vær opmærksom på, at du som studerende på AU kan få en del gratis software
eller software med rabat.

•

IT-support
Hvis du har tekniske problemer, kan du få hjælp hos Arts IT-support. Der kan godt
være lidt travlt i supporten i de første uger af semesteret, så vær tålmodig 

7

VELKOMST 2021

Vejledning og rådgivning
Som studerende på Aarhus Universitet er der en lang række mulighed for at finde hjælp,
støtte, inspiration og vejledning uanset hvor du er i dit uddannelsesforløb:
•

Studievejledningen
Alle uddannelser har deres egen studenterstudievejleder. Det er en medstuderende, der er ansat til at hjælpe og vejlede andre studerende. I
studievejledningen er der tavshedspligt, og du kan komme og tale om både
regler og formalia omkring dit studieforløb, studietvivl, personlige udfordringer og
meget andet. Du kommer til at møde din studievejleder i løbet af velkomstugen,
og de følgende uger kommer han/hun og holder forskellige oplæg for jer, bl.a.
om at arbejde i studiegrupper.

•

Studenterpræsterne
Studenterpræsterne i Aarhus tilbyder samtaler og samtalegrupper for studerende
uanset tro eller religiøs overbevisning. De har også et stillerum på Aarhus
Universitet, hvor man kan bede, meditere eller bare finde ro. Studenterpræsterne
arrangerer også forskellige foredrag og debatarrangementer.

•

Studenterrådgivningen
er eksperter i korttidsterapi for studerende på videregående uddannelser. De kan
fx hjælpe dig, hvis du har udfordringer med eksamensangst, perfektionisme,
stress mm.

•

Studenterlinjen
er en anonym telefonstøtte til studerende af studerende.

•

SU-kontoret
Her kan du få vejledning om dine personlige SU-forhold.

•

Arts Karriere
er dit karrierecenter som studerende på Arts. Her kan du få individuel vejledning
og deltage i en masse forskellige arrangementer året rundt.

•

AU Elitesport
hjælper dig, der dyrker elitesport, mens du studerer.
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•

AU Iværksætter
hjælper dig, der har iværksætterdrømme og gerne vil udvikle egen virksomhed
sideløbende med dit studium.

Har du særlige behov for hjælp eller støtte?
Hos Specialpædagogisk Støtte (SPS) kan du få information og vejledning om støtte til
studerende med særlige behov for støtte, fx på grund af ordblindhed, psykiske lidelser,
ADHD, kroniske smerter, høre- eller synshandicap.
Du kan kontakte SPS allerede nu – også hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er i målgruppen.
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Studiemiljø & foreninger
Historie ved Aarhus Universitet har et rigt og levende foreningsliv. Herunder følger en
oversigt og præsentation af foreningerne. Bemærk at oversigten er venligst udlånt fra
velkomstpjecen for nye førsteårsstuderende, nogle formuleringer kan altså være mere
henvendt til nye bachelorstuderende (fx omtale af tutorer).
Men ét er sikkert, ALLE er velkomne i foreningerne på Historie – også nye
kandidatstuderende.

Historisk Fagråd
Kære nye historiestuderende!
Vi er Fagrådet på historie. Og hvad betyder så det? – Jo,
vores fremmeste opgave er at repræsentere de
studerende på historie politisk, juridisk og praktisk, når det
er nødvendigt. For selvom man ikke skulle tro det, er
universitetet faktisk interesserede i at samarbejde
med de studerende på mange områder. I fagrådet
diskuterer vi derfor de ting, der skal laves om på studiet. Det kan være alt fra, hvor
mange skraldespande, der er på gangene, til oprettelsen af et helt nyt fag eller
behandling af potentielle klagesager over eksaminer. Der sker altså mange ting i
fagrådet, og man kan bedst beskrive os som en form for fagforening for de
studerende. Ud over repræsentation ’opad’ i systemet, behandler fagrådet også
mange andre ting. Vi bliver tit kaldt for foreningernes forening, fordi vi også
faciliterer og organiserer det brede foreningsliv på historiestudiet. Hvert år
arrangerer vi flere sociale arrangementer, herunder b.la. en foreningsbar, hvor hver
bar står for en ’bod’ i fredagsbaren.
Vi er organiseret i en styregruppe bestående af 7 medlemmer, men alle
historiestuderende er sådan set medlemmer af vores forening (hvilket selvfølgelig
også inkluderer jer nye studerende!). Normalt har vi en generalforsamling i februar,
hvor vores styregruppe er på valg, men nedlukningen af universitetet har dog
besværliggjort dette en smule – så følg med på face-book, hvor vi også kommer
med referater og nyheder fra studiet.
Sidste år oprettede vi en øremærket plads i styregruppen til en førsteårsstuderende,
der kunne tænke sig at være med i foreningen, da det er vigtigt for os at have en
så bred repræsentation som muligt. Denne plads er til valg i slutningen af
september, så hvis fagrådet lyder interessant, skal man ikke holde tilbage fra at
møde op til møderne. Fagrådsarbejdet er typisk, hvad man gør det til, men det er
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noget af det foreningsarbejde, der giver godt på CV’et – så er man
karriereorienteret er dette en af de foreninger, der tæller op i ansøgningsprocessen.
Vi plejer at lave en del sociale ting i styregruppen, hvor vi også planlægger
forskellige arrangementer sammen. Det er en lille, men hyggelig og uformel
forening, hvor der er plads til alle, og hvor enhver indsats bliver værdsat.
Vi glæder os til at møde jer og falde i snak over en øl i FRED, når universitet åbner
op igen.
I kan finde Fagrådet på Facebook her.
De bedste hilsner på vegne af resten af styregruppen,
Mikkel Bang Maesen, formand

Historisk Fredagsbar
Historisk Fredagsbar, FRED, har siden 1990
samlet historiestuderende over en kold bajer
og hyggeligt samvær! Hvad end du har lyst
til bare at komme en times tid efter
skoledagens afslutning eller gerne vil feste til
midnat, så er der altid en plads til dig i FREDs
intime lokaler. FREDs vigtigste opgave er at
skabe et rum for alle historiestuderende, hvor
vi kan møde hinanden på kryds og tværs.
Her kan du spille en masse brætspil,
beerpong og danse i timevis, til du for en kort og lykkelig stund har glemt alle dine
eksaminer og bekymringer. FRED har åbent stort set hver fredag. Baren åbner kl. 16
og lukker kl. 24 eller 02, så der er mange timer til at slå sig løs!
Foreningen består af 16 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for halv- og helårlige
perioder. At blive en del af bestyrelsen er en oplagt mulighed for at øve sine
bartender-skills samt have indflydelse på én af studiets vigtigste (og måske hyppigst
benyttede) foreninger, hvor man lærer sine barkollegaer rigtig godt at kende!
Vi fra Historisk Fredagsbar byder alle nye studerende hjerteligt velkomne, og vi
glæder os til at se jer! Find os på Instagram fredagsbaren_fred og Facebook:
Historisk Fredagsbar – FRED
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Historisk Bogformidling
Kære nye historiestuderende!
Hjertelig tillykke med optagelsen på Historie. Lige nu sidder du
sikkert med armene oppe over hovedet i begejstring over at
være kommet ind på dit drømmestudie. Men snart melder
spørgsmålene sig: ”Hvilke bøger skal jeg bruge, og hvordan får
jeg fat i dem?”. Don’t worry – her kommer Bogformidlingen dig
til undsætning.
Historisk Bogformidling har eksisteret siden 2007 og drives frivilligt af studerende på
Historie. Foreningen består af 8 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for en helårlig
periode. Vores opgave er at skaffe og bestille billige bøger – dette gælder både
fag- og skønlitteratur. Vi sørger altid for at bestille bøger hjem til studiestart. Så alt,
hvad du skal gøre nu, er at juble videre, for bøger skal du ikke tænke på før
introungen. I løbet af introugen vil jeres tutorer følge jer hen til os. Her vil I kunne
købe jeres bøger – og vi har helt styr på hvilke hold, der skal bruge hvad. Det
eneste, du skal gøre, er at medbringe kontanter eller MobilePay samt dit studie- og
holdnummer (dette får du også i Introugen).
Du kan allerede nu gøre som alle de andre studerende på Historie og melde dig ind
i vores gruppe på Facebook, så kan du fremover se, hvornår vi har åbent, forhøre
dig om priser på bøger og meget andet. Hvis du har lyst til at vide mere om
Bogformidlingen inden studiestart, kan du også tjekke vores instagram ud – her kan
du møde vores medlemmer, tjekke vores boganbefalinger ud eller se med i vores
stories, når vi forbereder os til studiestart.
Vi glæder os til at byde dig velkommen på AU’s bedste studie! Du finder os både
på Facebook og på Instagram
De bedste hilsner
Historisk Bogformidling

Historisk Revy
Historisk Revy er helt klart Histories sjoveste
forening. Med opstart i oktober bruger vi det
næste halve år på at skrive og øve årets revy,
som bliver fremført i april i forbindelse med
Histories store gallafest! Revyen er åben for alle både kreative teatertosser, der elsker at lave
dårlige jokes eller synge deres problemer væk,
og hyggelige historiefolk, der nyder at få en kold øl eller en kop kaffe og få nye
venskaber på tværs af årgangene. Vi mødes én gang i ugen i månederne op til
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revyen, hvor vi skriver sketches og sange, fyrer jokes af og spiser en masse kage.
Derudover har vi to årlige hytteture, hvor vi tager ud i hytter i diverse afkroge af
Danmark og får spillet en masse brætspil, får skrevet en masse sketches og festet
igennem. Kort fortalt er Historisk Revy en forening med en masse forskellige
mennesker og et stærkt sammenhold, hvor du kan komme og få nye venner, en
kold bajer og en pause fra det travle studie.
For de, som har lyst til at være med til at skrive årets revy, går vi stille og roligt i gang
efter efterårsferien. Men bare rolig, vi skal nok sørge for at informere og reklamere
mere, når vi kommer tættere på!
Vi håber at se en masse af jer til sjov og spas!
Find os på: HistoriskRevyAu

Historia
Kære alle nye studerende!
Historia er studiets historiske foredragsforening. Med mere end
20 år på bagen er vi en af de ældste studenterdrevne
foreninger ved Historie. Hvert semester sammensætter vi et
program med spændende foredrag og arrangementer, som
studerende - og andre historieinteresserede - kan nyde godt af.
Vi ønsker at favne bredt, og vi kommer derfor vidt omkring, når
vi arrangerer foredrag med emner inden for alt fra unyttige historiefacts til
psykiatriens historie.
Historia drives af en bestyrelse, som består af studerende ved Aarhus Universitet. Vi
er altid glade for nye potentielle bestyrelsesmedlemmer med gode ideer - eller
bare lysten til at være en del af en hyggelig forening; så hold øje med vores
generalforsamling!
Indtil da glæder vi os til at hilse på alle nye historiestuderende, når I møder os til
introugen. Hvis I vil læse mere og følge med i, hvad vi går og laver, kan I følge os på
Facebook: Historia – Aarhus’ historiske foredragsforening og på Instagram under
navnet HistoriaAU.
Velkommen til Historiestudiet - vi ses!
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Historisk Studiekreds
Historisk Studiekreds er en uformel forsamling af
studerende, der arrangerer og varetager teoretisk
forankrede oplæg, der lægger op til uddybende
diskussioner bagefter.
Vi møder undervisere, ph.d.’ere og professorer i
øjenhøjde i hyggelige, palmeoliefri rammer og sætter
fokus på emner, der ikke altid finder vej til klasselokalet.
Studiekredsen har en flad struktur, og alle er velkomne. Det er altid muligt at prikke
et medlem på skulderen og høre, hvilke opgaver, der følger med medlemsskabet.
Vel mødt! Og i mellemtiden kan du finde os på Facebook.

Historisk Rejseforening
Historisk rejseforening står for at arrangere
historiestudiets årlige studietur. Der er adgang for alle
interesserede historiestuderende, og turen har ofte
været katalysator for venskaber (og romancer) på
tværs af hold og årgange på studiet. Turen foregår i
forårssemestret og er en fantastisk mulighed for at få
en social og faglig oplevelse med sine
medstuderende. Det er en af de begivenheder, der
er med til at skabe det fantastiske sammenhold, vi
har på historiestudiet.
Tidligere ture har bl.a. inkluderet destinationer som Bratislava, Ljubljana, Budapest,
Wien, Prag og ikke mindst Warszawa og Gdansk. Pandemien har de seneste to år
slukket for vores rejse-drømme, men vi tror på, at 2022 bliver året, hvor bussen
endnu engang kører fyldt op med glade historiestuderende!
Vi vælger vores destination efter parolen ”Billige rejser til tidligere ødelagte lande”
(læs: Øst-europa) og gør os umage med at vælge destinationer, der kan byde på
lidt af det hele – flotte slotte, billig forplejning og selvfølgelig et godt museum eller
to. Ved den årlige general-forsamling vælges ud over rejsedestinationen også
foreningens bestyrelse. Alle har mulighed for at melde sig ind og dermed deltage i
planlægningen af årets tur. Så uanset om du er den fødte rejseguide og higer efter
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museumsbesøg og storbyfornemmelser eller bare gerne vil nyde selskabet af dine
fantastiske medstuderende, håber vi på at se dig på næste års tur!
Vi glæder os til at rejse med jer! (Og indtil da kan du følge Historisk Rejseforening på FB og
IG)

Historischer Sports-Verein
HSV – Historiestudiets mest berygtede forening!
Vi er foreningen, som samler alle, der kan lide at
løbe efter en bold i 90 min. Vi er foreningen, der
hylder den gode tyske kultur. Og vigtigst af alt, så er
vi foreningen, som mødes oftest. Historischer Sport
Verein er klubben, du skal være medlem af, hvis du
vil lære studerende fra andre årgange at kende,
eller hvis du bare godt kan lide at spille fodbold.
Derudover er det også en fantastisk indgangsvinkel til dit nye sociale liv som
historiestuderende. Vi elsker at vinde, men vi elsker også at få en øl efter træning og
kamp. Dermed sagt, er der plads til alle i klubben. Om du tidligere har spillet på
eliteniveau, eller om du lige at lært offside-reglen at kende, så er der plads til dig –
Vi har alle niveauer i klubben.
Vi træner 1-2 gange i ugen og spiller naturligvis kamp i DBU-regi, hvor vi nyder at
møde stolte op i vores flotte, lyserøde trøjer. Derudover kan HSV også pryde sig med
Aarhus’ absolut billigste kontingent, som lyder på blot 250 kr. Hvis det lyder som
noget for dig, så kom endelig til træning – Det er helt uforpligtende! Vi træner
tirsdag kl. 18.00 på Skovvangskolen lige bag Nobelparken, hvor du kommer til at
have din daglige gang på studiet.
Inden da kan du melde dig ind i vores Facebookgruppe, Historischer Sport Verein,
hvor der vil være trænings- og kamp-begivenheder. Derinde kan du også finde
Martin Butzbach og Magnus Hofmeister, som hellere end gerne vil svare på
spørgsmål, hvis du vil vide mere om klubben!
Vi glæder os til at møde jer alle!
Ein, Zwei, Drei – Blitzkrieg!
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Historisk Discforening
Historisk Discforening er Histories yngste forening.
Som navnet antyder, er vi samlet omkring Disc
golf. Formålet er at give de studerende på
Historie og hele ARTS en mulighed for at komme
væk fra bøgerne og studierne og komme
udenfor og spille. Disc golf giver mulighed for
stort set alle at deltage, uanset niveau, alder
etc. Ingen discs eller erfaring er krævet for at
kunne deltage, vi har discs til alle og har sørget
for håndsprit i disse pandemiske tider, så der er
faktisk ingen undskyldning for ikke tage til træning.
Vi bestræber os på at mødes en gang om ugen til træning. Dog forsøger vi også at
være fleksible, da alle medlemmer er tilknyttet Universitetet. Derfor er vi nødt til at
erkende, at der kan være travle perioder med afleveringer, eksaminer eller andre
personlige ting. Derfor er der ingen forventninger om, at man kommer til hver
træning, det skal udelukkende ses som et tilbud for at komme væk fra bøgerne og
studiet. For at se træningstiderne kan man melde sig ind i gruppen ”HDF - Historisk
Discforening” på Facebook.
Den bedste måde at komme med i foreningen på, er at møde op til træningen i Risskov Disc
Golf Park ved hul 1. I disse tider sætter vi dog pris på, at man melder ud, om man kommer,
så vi ikke bryder forsamlingsforbuddet. Træningen foregår som udgangspunkt hver tirsdag
fra 15-17. Ændringer kan dog forekomme, så hold dig opdateret via vores facebookgruppe.

Fortidende
Hej nye studerende og
tilvalgsstuderende! Først og fremmest vil
vi gerne sige velkommen til verdens
bedste studie. Vi håber, I får en god
studiestartsuge.
Fortidende er historiestudiets digitale
studenterblad. Vi startede op igen i nyt
format i starten af 2021, fordi vi alle sammen følte os lidt alene hjemme bag
computerskærmene. Det var vores mål at skrive artikler, så os studerende følte, at vi
havde et fælles sted at samles om – og indtil videre er det lykkedes helt fint, hvis vi
selv skal sige det.
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På Fortidende er vi tre redaktører, der hver har ansvaret for de tre redaktioner;
indenrigs-, udenrigs- og lol-redaktionen – og så har vi selvfølgelig alle vores
velskrivende skribenter, der er fulde af kreative ideer.
På indenrigsredaktionen udgiver vi artikler om alt det, der foregår inden for
universitets mure. Udenrigsredaktionen dækker alt det, der foregår ude i den store
verden og har relation til historiefaget. Her har vi blandt andet lavet en række
artikler om historiestuderende, der er taget på udenlandsophold. Til sidst har vi lolredaktionen der dækker, ja, resten. Vi har her udgivet artikler om middelaldermad,
historien om carbonara, og hvorfor bynavne hedder det, de gør.
Vi holder redaktionsmøder cirka hver anden uge, hvor vi idégenererer og kommer
med inputs til hinandens artikler, og hvis du har lyst til at være med, skal du være
mere end velkommen! Om du er fuld af gode ideer til artikler, kender alle Aarhus’
fede gemmesteder til at gøre livet som studerende lidt mere festligt, om du er
genial til at læse korrektur eller noget helt fjerde, så vil vi gerne have dig med på
holdet.
Venlige hilsner fra Fortidende.
Gå gerne ind og find os på Facebook!

Parlamentet
Hej med jer! Parlamentet er histories fest- og socialiseringsforening! Vores rolle er
derfor ret bred, men vores mantra er at skabe god stemning, fest, hygge og
sammenhold på tværs af verdens bedste historiestudie!
Mere konkret står Parlamentet for at
arrangere de to årlige fester,
Semesterfesten i efteråret og
RevyGalla i foråret. Derudover
kommer også en masse andet såsom
brætspilaftener, fredagsbar-crawl,
juleklip og meget mere. Alle idéer er
mere end velkomne - og det samme
er alle, der har lyst til at være med.
Fordi Parlamentets arrangementer
favner så bredt, favner vi også bredt i medlemmer. Elsker man at bage kage og
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skabe hygge til en spilleaften eller juleklip, eller er man mere til floor, temaer og
barkort til semesterfesten eller fredags-barcrawls, så er man mere end velkommen!
Til vores møder planlægger vi arrangementer og hygger os. Udover alt det, vi
arrangerer for hele historiestudiet, holder Parlamentet også intern hygge, så du får
mulighed for at lære en masse mennesker på tværs af hold og årgange at kende.
Førsteårsstuderende er kernen i foreningen, da I vil have stor indflydelse på at få
resten af jeres årgang rystet godt sammen - både med hinanden og resten af
studiet. For Parlamentet er sammenhold på tværs af årgangene vigtigt, så udover
at vi er en stjernegod og omfavnende forening, så er det lige præcis derfor, du skal
melde dig ind i Parlamentet til vores generalforsamling omkring start oktober.
Find os på Facebook Parlamentet på Historie AU og på Instagram Parlamentet, AU
historie
Vi glæder os til at se jer!
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