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ÅRHUS: Nye lande vinder 
frem både i verdensøkonomi-
en og i vores bevidsthed. Det 
bliver Aarhus Universitet nu  
bekræftet i.

Studier i japansk og kine-
sisk sprog, historie og kul-
tur har for længst været høj-
despringere og er overtegne-
de. Sydasien er kommet til på 
samme tangent.

Og i år kommer interes-
sen for brasiliansk og russisk  
med.

De nye studerende, der har 
meldt sig til studier i de så-
kaldte BRIC-lande (Brasilien, 
Rusland, Indien, Kina) blev 
modtaget i går i Aarhus Uni-
versitets aula.

Fordobling på få år
På de fire fag er optaget knap 
100 nye studerende, og det er 
en fordobling på få år.

»Sydasien og Indien bliver 
stadigt vigtigere i verden og er 
ved at slå igennem i medier-
ne,« siger adjunkt Uwe Skoda 
som en del af  forklaringen på 
landenes popularitet. Han un-
derviser på Sydasienstudier 
og tilføjer, at de er modernise-

ret og gjort mere attraktive.
»Vi inviterer en række 

udenlandske gæster og hol-
der internationale workshops  
gennem Contemporary India 
Study Centre Aarhus (Cisca), 
der samarbejder med tre indi-
ske universiteter,« siger Sko-
da.

Sydasienstudier (indisk) 
har fået fordoblet antallet af  
studerende, da der blev udbudt 
ledige pladser i anden runde. 
Der er fyldt op med 21.

Sally Teresa Gregersen, 20 
år, er blandt de nye her.

»Udviklingen i Indien er 
interessant, og jeg er glad for 
sprog. Jeg havde overvejet 
Kina eller Japan, men det her 
virker mere unikt, og der må 
være flere jobmuligheder,« si-
ger hun.

Af  landene østpå er Japan 
det mest eftertragtede. De 32 
pladser var rigeligt besat. 51 
havde Japan som førstevalg 
og i alt 97 ville gerne ind.

For Kina var tallene: De 32 
pladser besat, 38 havde første 
prioritet, 88 søgte i alt.

Håber stadig
Christian Stadil Ekstrand, 
22 år, kom ikke ind på Japan-
studier, men håber at komme 

med senere.
»Nu valgte jeg Sydasien i 

stedet for, men jeg håber at 
komme ind på Japan senest 
om et år. Jeg er på en stand 
by-plads,« siger han, der fik 
interessen for Japan, mens 
han gik på Egmont Højskolen 
i Hou og mødte nogle japanske 
studenter. Han har også været 
i Japan.

»Asien har altid fascineret 
mig, og så virker indisk mest 
oplagt, når det ikke kunne bli-
ve japansk,« siger Christian 
Stadil Ekstrand, der gerne vil 
være tolk i begge sprog.

Højdespringet på kinesisk 
kom i 2005. Det år blev det Aar-

hus Universitets næststørste 
sprogfag efter engelsk.

Russisk stiger også kraf-
tigt.

»Jeg er sikker på, at vi ople-
ver en tendens, og at antallet 
af  studerende på BRIC-lande-
ne også vil stige i de kommen-
de  år. Landene udgør 40 pro-
cent af  verdens befolkning. 
Brasilien har også et stort 
vækstpotentiale, og det bliver 
ikke mindre af, at landet skal 
have VM i fodbold i 2014 og 
olympiske lege i 2016,« siger 
kommunikationschef  Svend 
Aage Mogensen fra det hu-
manistiske fakultet, som dis-
se studier hører under.

Nye lande fanger 
de studerende
Japan og Kina har for længst grebet 
de unge på Aarhus Universitet. Nu er 
Brasilien, Rusland og Indien kommet til

1300 studerende blev budt velkommen til Det humanistiske Fakultet i Aarhus 
Universitets aula. Foto: Jacob Ravn, Moesgård, Aarhus Universitet
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»Sydasien og Indien bliver 
stadigt vigtigere i verden og er 

ved at slå igennem i medierne.

UWE SKODA, adjunkt på Sydasienstudier
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SKØDSTRUP: En bilforhandler fra Silkeborg har hentet en 
bil tilbage, som han havde solgt til en kunde.

Det er ulovlig selvtægt, siger en jurist til DR Østjylland.
Camilla Petersen fra Skødstrup købte sin brugte Ci-

tröen Berlingo sidste år hos Bjarne Hjorth Automobiler i 
Silkeborg.

Prisen var 76.000 kroner, men de to parter blev hurtigt 
uenige om fejl på bilen, og Camilla Petersen var så util-
freds, at hun holdt op med at betale afdrag.

»Det drejer sig om to afdrag og i alt 20.000 kroner, som 
jeg ikke har betalt, fordi firmaet ikke har lavet bilen, som 
de lovede«, siger hun.

Onsdag morgen i sidste uge var bilen pludselig væk.
»Jeg ringede til min mor, og hun fandt ud af, at det var 

en fra bilfirmaet, der havde taget bilen«, fortæller Camilla 
Petersen. Cheferne fra Bjarne Hjorth Automobiler, brød-
rene Anders og Peter Hjorth, leder også udlånsvirksom-
heden Bjarne Hjorth finansiering, som fik bilen hentet 
hos Camilla Petersen.

DR Østjylland har spurgt brødrene, hvorfor de hentede 
bilen, men de vil ikke udtale sig.

Jurist Helle Brasch fra FDM siger, den slags handlinger 
er klart ulovligt.

»Det er selvtægt, og det må man ikke begå. I den forbin-
delse er det ligegyldigt, hvor mange penge kunden skylder 
firmaet. Hvis firmaet ikke kan få sine penge, må de gå til 
fogedretten for at få hjælp«, siger Helle Brasch.

Lederne i Bjarne Hjorth Automobiler vil ikke fortæl-
le, hvor mange gange de har hentet biler hos kunder, der 
 ikke har betalt afdragene.  /ritzau/

Bilforhandler begik selvtægt

SKEJBY: Det er et rejsegilde af  de helt store, der torsdag 
26. august finder sted på en mark i Skejby.
VIA University Colleges kommende campus på 25.000 kva-
dratmeter er under opførelse og det markeres med rejse-
gilde kl. 14. Det nye campus vil samle 2.500 studerede fra 
uddannelserne til bioanalytiker, ernæring og sundhed, er-
goterapeut, fysioterapeut og sygeplejerske. Uddannelserne 
får bl.a. fælles faglokaler på tværs af  uddannelserne. 
Derudover skal centret rumme VIA University Colleges 
videreuddannelse og kompetenceudvikling, center for Un-
dervisningsmidler og it-afdeling.
Centret forventes at stå færdig i sommeren 2011. swi

Gigant rejsegilde i Skejby

Torsdag er sidste åbningsdag i modebutikken Zara. Den 
spanske ejer Inditex Group har valgt at lukke den århusianske 
butik, men bibeholder to i København. Foto: Sergio Perez

ÅRHUS: Fra fredag må århusianere med smag for mode-
tøj fra kæden Zara enten til København eller udlandet for 
at handle. 

Torsdag er sidste åbningsdag i butikken på hjørnet af  
Strøget og Telefontorvet, inden butikken lukker og sluk-
ker.

Zara, som er ejet af  den spanske modetøjsproducent In-
ditex Group, beholder sine to butikker i København. Luk-
ningen af  butikken i Århus er en isoleret beslutning, som 
ikke har noget at gøre med de øvrige aktiviteter i Dan-
mark, oplyser Inditex’ kommunikationsafdeling.

Dele af  personalet fra Århusbutikken har fået job i an-
dre Zara butikker, og det er ikke fordi Inditex har mistet 
troen på det danske marked.

»Inditex Group har stor tiltro til Danmark, hvor der er 
stor interesse og smag for modetøj. Vore to butikker i Kø-
benhavn får varm respons fra kunderne, og vi er sikre på, 
der er vækstmuligheder i fremtiden,« skriver Inditex i en 
mail til Århus Stiftstidende.

Slut med Zara i Århus

Sally Teresa Gregersen 
synes, at Sydasienstudier 
virker unikke. Privatfoto

Christian Stadil Ekstrand håber 
at komme ind på Japan-studier  
senest om et år. Privatfoto


