
Som retorikstuderende på Aarhus Universitet, kommer du til at have din daglige
gang på Kasernen. Efter manges mening er det et af de smukkeste steder på campus
med de gamle røde facader, der står i kontrast til universitetets klassiske gule
bygninger. Kasernen på Langelandsgade har også en hel unik historie, som du bliver
en del af. 
Her er en kort gennemgang af stedets historie, så du får en fornemmelse af det sted,
hvor du skal studere de næste år. Om ikke andet kan du altid fyre fede facts af om
bygningernes oprindelse, hvis samtalen skulle gå i stå i studiestarten.

Kasernen blev opført i 1889 og har altså
mere end 130 år på bagen. I dag finder du
studerende fra æstetiske fag som musik,
litteraturhistorie og selvfølgelig retorik på
Kasernen, men helt frem til 1978
fungerede bygningerne faktisk som
kaserne. Når du træder ind på Kasernen fra
Langelandsgade, er det første du møder
den store hovedbygning i tre etager. Da der
var soldater i området kunne man finde
officerer og soldater i bygningen, men i
dag er det hjemsted for Kasernens
undervisere, studievejledningen og
administrationen. Kigger du godt efter, når
du går forbi hovedbygningens midte, kan
du måske ane, at den har et ar i facaden.
Under besættelsen var vores Kaserne,
ligesom alle andre kaserner, besat af tyske
soldater. Derfor var Kasernen også et af
målene, da de allierede d. 31 oktober 1944
bombede Gestapos hovedkvarter i
universitetsparken. Som du kan se på
billedet blev hovedbygningen næsten delt i
to af bomberne. 

KEND DIN KASERNE



Går du i stedet til højre, finder du i dag
biblioteket. Det har ikke altid været
bøger, der fyldte den høje hal. I mange
år var det klingende kårder, der lød i
hallen, da bygningen fungerede som
fægtesal for Kasernens soldater. Man
sagtens forestille sig, at der har været
rigeligt med plads til dueller og træning,
der hvor man i dag finde metervis af
bøger og læsende studerende.

Går du til venstre, når du træder ind på
Kasernen, kan du i dag nyde en kop
kaffe i Kaserne Caféen. Her er der rig
mulighed for at slå sig ned med
studiegruppen til noget seriøs læsning
eller drikke en øl, når der om fredagen
er fredagsbar. Går du på opdagelse
langs caféens vægge, kan du enkelte
steder finde spor af vildfarne kugler fra
tiden, hvor bøger endnu ikke havde
udskiftet våben på Kasernen. 

Som du måske kan fornemme, er stedet hvor du skal studere de næste år helt
specielt. Jeg håber, at du vil gå på opdagelse i bygningerne, og ligesom mange andre
inden dig, føle dig hjemme på Kasernen. 



DET SOCIALE LIV PÅ
KASERNEN

Studentertidsskriftet for de æstetiske
fag, hvor du kan få stillet skrivelysten.
Visir er drevet af studerende for
studerende. I Visir er alt tilladt, og du
kan derfor indsende alt fra
debatindlæg til noveller, taler,
anmeldelser og opskrifter. Har man
lyst, kan man blive en del af
redaktionen, der sammensætter og
udgiver magasinet. Find ud af mere
og læs den seneste udgave af Visir
her. 

Retorik er ikke et særligt stort studie, men der findes alligevel en masse fede
foreninger og aktiviteter, du kan deltage i. Her kan du lære dine medstuderende at
kende, men du kan også møde folk fra andre studier på Kasernen. Der er noget for
enhver smag, om du er en festabe, bogorm eller har en skuespiller gemt i maven.

Kasernitternes fælles fredagsbar, hvor
man kan slukke tørsten, spille
bordfodbold og drikke sig til løjtnant.
Har du altid drømt om at blive
bartender er det også muligt.
KaserneBaren er drevet af frivillige
studerende, der hver fredag langer
kolde øl og sodavand over disken. Her
er der rig mulighed for at lære
studerende fra andre studier at kende.
Læs mere om KaserneBaren her.

VISIR KaserneBaren



Har du altid drømt om at blive
skuespiller, kostumiere, danser eller
manuskriptforfatter er Kasernerevyen
noget for dig. Hvert år opsætter
studerende fra Kasernen deres helt
egen revy. Her er der garanti for grin
og gode oplevelser med andre
studerende fra de æstetiske fag. Læs
mere her.

Elsker du at læse bøger, så skal du
blive en del af Littuna. Her mødes
studerende med en kærlighed til
læsning og litteratur for at anmelde og
diskutere bøger. Littuna er skabt af
studerende fra litteraturhistorie og
nordisk, men der er også plads til
bogorme fra retorik. Læs mere her. 

Festudvalget for alle litteraturhistorie- og
retorikstuderende, som afholder to forrygende
fester hvert semester. Den ene er en temafest
med udklædning. Til den anden er der
akademisk battle og dans til langt ud på
natten. Her har du også mulighed for at drikke
en øl med dine undervisere, eller få serveret
drikkevarer af dem i baren. Spørg efter den
berømte “Heksebryg ala Karen Margrethe”
eller Lis Møllers “Russian Cocaine”. Læs
mere om Apéritif her.

Kasernerevyen Littuna

Apéritif


