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FRA IVÆRKSÆTTERDRØM  
TIL VIRKELIGHED
De to studerende Kirstine Leth Schütze og Ida Høyer Bom ud-
kommer til maj med et nyt online kultur- og livsstilsmagasin til 
unge kvinder. De fik hjælp til opstarten på KU’s Innovation & 
Entrepreneurship Workshop.



DEN FORETRUKNE 
FAGFORENING OG 
A-KASSE FOR 
HUMANISTER

Fagligt fællesskab. Værdifulde kurser og arrangementer. Karrierevejled-

ning og juridisk rådgivning både til studiejob og som færdiguddannet. 

Økonomisk sikring ved ledighed. Rabat på fitness, forsikring, bank, 

aviser, bøger, mad, rejser.

SOM STUDIEMEDLEM I DM OG MA FÅR DU:

 MELD DIG IND PÅ
 CANDPORTALEN.DK

ER DU DEN  
BEDSTE 
AMBASSADØR  
FOR DIN 
UDDANNELSE? 
BLIV TUTOR!
Til september starter mere end 2000 nye  

studerende på Det Humanistiske Fakultet.  

Som tutor får du mulighed for at bruge dine  

erfaringer og ideer til at give dem den bedste  

start på universitetslivet.

Stillingen

Den vigtigste opgave for fakultetets tutorer er at byde de nye studerende velkom-
men og sørge for, de bliver en del af det sociale og faglige fællesskab på studiet. 
Som tutor er det vigtigt, at du er social, udadvendt og har et godt overblik.  
Du skal være god til at samarbejde og have lyst til at indgå og arbejde i et  
fællesskab, hvor seriøsitet og sjov går hånd i hånd.



Dine opgaver som tutor vil bl.a. være at:

• tage kontakt til og informere de nye studerende frem til studiestart

• arrangere introdage og hyttetur

• introducere nye studerende til studiemiljøet på uddannelsen (læsegrupper, café, festudvalg,  

 faglige arrangementer etc.)

• introducere til humanioras it-systemer (fx Absalon, alumni-mail, kursuskataloget, uddannelsessiderne  

 og selvbetjeningen i KUnet)

• koordinere studiestartsarrangementer på instituttet og fakultetet i samarbejde med andre.

Alle tutorer skal overholde fakultetets etiske regler og alkoholpolitik. Desuden forventes det, at tutorer  
deltager i Det Humanistiske Fakultets tutoruddannelse, der foregår i maj og august. 

Gode erfaringer og kompetencer
Som tutor får du et stort fagligt og socialt netværk på fakultetet og en lang række kompetencer inden  
for mundtlig og skriftlig formidling, eventplanlægning, koordinering og evaluering, som du også kan bruge  
i andre jobsammenhænge.

Ansøgning

Hvis du er blevet nysgerrig og tænker, at jobbet som tutor er noget for dig,  

kan du se listen over kontaktpersoner og ansøgningsfrister på institutterne her:

•  Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 

 Send en motiveret ansøgning med en konkret faglig idé som, du mener kan bidrage til en god studiestart  

 til Anna Vestergård Jacobsen (annavj@hum.ku.dk). Ansøgningsfristen er den 1. marts kl. 12.  

 Angiv, om du tidligere har været tutor.

• Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

 Send en motiveret ansøgning til mef-studiestart@hum.ku.dk senest den 2. marts.

•  Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier 

Send en motiveret ansøgning + CV til tors-studiestart@hum.ku.dk senest den 6. februar. 

• Institut for Kunst- og Kulturvidenskab

 Send en motiveret ansøgning + CV til ikk-studiestart@hum.ku.dk senest den 15. marts.

• Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

 Send en motiveret ansøgning + CV til inss-vejl@hum.ku.dk senest den 2. marts.

• IVA København

 Send en motiveret ansøgning + CV til studievejledningen@iva.ku.dk senest den 15. marts.

• IVA Aalborg

 Hold øje med opslag på KUnet, eller kontakt studievejledningen på IVA Aalborg,  

 hvis du er interesseret i at høre mere om at blive tutor. 

• SAXO-Instituttet 

 Send en motiveret ansøgning til SAXO-studiestart@hum.ku.dk senest fredag den 6. marts.  

 Infomøde afholdes onsdag den 18. februar kl. 17-18 i HELGA. 
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GYMNASIEDAG 
OVERVEJER DU AT BLIVE  
GYMNASIELÆRER?
Så kom til Gymnasiedag 2015, hvor du kan få  
information om tilmelding til gymnasierettet  
tilvalg på både HUM, SAMF & SCIENCE

18. marts 2015, kl. 10:00 - 15:00
Det Humanistiske Fakultet, Auditorium 22.0.11
Læs mere i KUnet under 'Arrangementer'

Arrangør: Uddannelse & Studerende, karriere@hum.ku.dk
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10    Perspektiv på satiren  
Dennis Meyhoff Brink har brugt det meste af sin januar i 
medierne. Her har han kvalificeret debatten om satiretegnin-
gerne i Paris og gjort os klogere på den europæiske satires 
historie.

 
15  Kom til Udlandsdag!

På fakultetets udlandsdag i februar kan du samle inspiration 
til et udlandsophold. Vi varmer op til dagen med et par 
interview med to tidligere studerende, hvis udlandsophold 
har gavnet karrieren. 

18    Ørkenens søn
Thomas Appelquist er mellemøststuderende og i praktik på 
den danske ambassade i De Arabiske Emirater. Herfra skriver 
han dagbog til Humanist.  

21     Kom i ekstase på IKK Festival
Under temaet 'ekstase' slår de studerende på IKK for sjette 
gang dørene op for IKK Festival. Vi løfter lidt af sløret for, 
hvad du kan opleve på festivalen.

28    Plads til kreative studerende
Rækken af KU-studerende, der springer ud som kunstnere i 
Studenternes Galleri, bliver længere og længere. Læs om 
studentergalleriet, der holder til i stueetagen på fakultetsbib-
lioteket. 

31     Alt for damerne til generation Y
Hvad gør man, hvis man synes, at de eksisterende magasiner til 
kvinder bare ikke er helt gode nok? Man starter sit eget. Mød to 
studerende, der fik hjælp fra KU's Innovation and Entrepreneurs-
hip Workshop til at starte deres eget online kulturmagasin til 
yngre kvinder. 
 

40   Halvt datalog, halvt humanist = et job
Det første kuld kandidater fra den tværfaglige uddannelse 
kommunikation og it blev klækket i 2014, og de har alle fået et 
relevant job senest samme dag de afleverede speciale. Mød en af 
kandidaterne, der slår sine folder hos Nordisk Film.

Artikler

Læs også:

 8  Dekanen mener! 

 9  Nyt fra HUMrådet

 14  Undervisningstilmelding til 30 nye ECTS fra efteråret

25  liT.house på fakultetsbiblioteket  

20  Hva' mener du? Med sprogprofessor Frans Gregersen

35  Hvad forsker fakultetets ph.d.-studerende i?  

38  Al Agami på IVA

42  Referér korrekt!

31

10

Humanist

21

28

18

40

15

UDLANDSDAG

E KSTAS E

4-5_Indhold.indd   5 27/01/15   17.37



6       HUMANIST      

Redaktionen

HUMANIST Udgives af Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet DISTRIBUTION Magasinet distribueres til fakultetets institutter og centre samt til større gang- og fællesarealer FREKVENS Humanist 

udkommer to gange i semesteret i et oplag på 4000 eksemplarer. DEADLINE for nummer 14: 16.3.2015. Udkommer 16.4.2015 WEB Se www.humanist.hum.ku.dk for annonceinfo, deadlines og link til magasinet  

på nettet ADRESSE Humanist, Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, Karen Blixens Vej 4, lokale 14.1.15, 2300 København S

LAURA BECH HANSEN 
Der er ingen tvivl om, hvad semesterets højdepunkt bli-
ver for Laura, der læser fransk på 4. semester, og som 
har skrevet HUMrådets klumme til dette nummer:
- Studieturen til Marokko! I ugen lige før påske er der 
studietur for min årgang til Fes i Marokko i forbin-
delse med vores valgfag om Nordafrika. Pga. koloni-
tiden har Frankrig et særligt bånd til mange nordafri-
kanske lande, og jeg glæder mig til at få en vild 
oplevelse med mine medstuderende og til at opleve 
en del af verden, jeg slet ikke kender - og ikke mindst 
til at opleve en del af mit fag, jeg ikke kender så godt.

AGNETHE MALMMOSE BAK 
SØRENSEN 
Litteraturvidenskabsstuderende Agnethe fortæller, 
sammen med to medstuderende, i artiklen på side 21 
om, hvordan det er at arrangere en kulturfestival som 
IKK Festivalen. 
- Dette semester glæder jeg mig mest af alt til IKK 
Festivalen. Nu har vi været i gang med planlægnin-
gen siden oktober, og det bliver sjovt at se resulta-
tet af vores arbejde udspille sig over to dage med 
spændende indslag, søde mennesker og hyggelig 
stemning. Jeg håber, at det bliver en lige så god 
oplevelse for deltagerne, som det har været for mig 
at være med til at planlægge festivalen.

MARIE FLENSBORG
Grafik

MARTIN ØRSTED
Grafik

NIKOLAJ THANING RENTZMANN
Forsidefoto

MARIA BUCK JENSEN 
Studenterskribent

THOMAS APPELQUIST 
Studenterskribent

CHRISTIAN BAUN 
Skribent

MARIE-ELISABETH LEI HOLM 
Studenterskribent

KARSTEN BORUP
Distribution m.m.

SUZANNE LØJE
Korrektur

NATASHA FINLOV BAGGER 
Skribent

PERNILLE MUNCH TOLDAM
Redaktør  
pmunch@hum.ku.dk

CARSTEN MUNK HANSEN
Redaktionssekretær og korrektur 
carstenhansen@hum.ku.dk

Humanist Bidrag

Hvad glæder du dig 
mest til ved det kom-
mende semester? Vi 
har spurgt fem skriben-
ter, der har bidraget 
til dette nummer af 
Humanist.

NATASHA FINLOV BAGGER
Natasha, der er nyuddannet humanist og arbejder i  
’Uddannelse & Studerende’ på HUM, har skrevet tre 
artikler til dette nummer af magasinet.
- Jeg glæder mig rigtig meget til, at mine karrierepor-
trætter kommer op på fakultetets uddannelsessider. 
På det seneste har jeg interviewet et hav af seje stude-
rende, der alle har læst på HUM og har taget hul på 
arbejdslivet. De har vidt forskellige og spændende stil-
linger, og det er inspirerende at se, hvor man kan 
ende henne som humanist. Jeg har selv læst dansk og 
kommunikation her på KUA, så det er sjovt at se, 
hvilke brancher mine medstuderende er havnet i.

MARIE-ELISABETH LEI HOLM
Efter et semesters praktik på fakultetsbiblioteket er Marie-Elisabeth fra og 
med dette nummer startet som studenterskribent på Humanist, hvor hun 
har skrevet artiklen om liT.house.
- Jeg ser meget frem til at fordybe mig i et valgfag om de islandske sagaer. 
Jeg har valgt at sammensætte min KA i litteratur ud fra en forestilling om, 
at valgfagene på kandidaten er min sidste mulighed for at ”fylde på” med 
viden fra alle mulige kulturhistoriske perioder. I den forbindelse har jeg 
tidligere haft fag om blandt andet Selma Lagerlöf og svensk nyromantik 
og Diderot og religionssatire. Tidligere tænkte jeg mere strategisk og kar-
riereorienteret i forbindelse med valgfag, men det er gået op for mig, at 
det gælder om at nyde studietiden så meget som muligt og vælge fag på 
en lystbetonet måde. Det giver mig en helt anden motivation og er for mig 
at se det største privilegium ved at læse humaniora.

CHRISTIAN BAUN
Christian er uddannet fra litteraturvidenskab, læser 
nu en BA i IT på AAU og er derudover ansat på IVA, 
hvor han bl.a. skriver til nyhedsbrevet Insight IVA. Til 
dette nummer af Humanist har han interviewet rap-
peren Al Agami, der læser på IVA.
- Jeg har lige fået et nyt, stærkt studiejob i en design-
virksomhed, så det glæder jeg mig meget til at vokse 
i. Mit kommende semester på studiet er centreret om 
kommunikationsnetværk, hvilket bliver super spæn-
dende. Vi skal lave semesterprojekt om nye mulighe-
der for netværk – fx trådløst net i transportmidler el-
ler på landet. Woop woop!
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Humanioras gennemslagskraft
Humanioras impact – den indflydelse og gennemslagskraft, humaniora har på samfundet – bliver udforsket og dis-
kuteret mange steder i øjeblikket. Ikke mindst på HUM, hvor danske og internationale forskere, repræsentanter fra 
erhvervslivet og medierne, studerende og andre med interesse for humaniora vendte emnet på en konference i januar.

Om det er på grund af symposiet, skal jeg ikke kunne sige. Det kan måske også skyldes efterdønninger af efter-
årets dimensioneringsdebat? Under alle omstændigheder har jeg i løbet af januar flere gange haft fornemmelsen af, 
at humaniora – og humanister – er tydeligere i den offentlige debat end nogensinde før. Ikke mindst fordi vores 
forskeres indlæg ofte fungerer som det anker, andre kobler sig på for ikke at drive væk i nyhedsstrømmen. Men tag 
ikke mine ord for det: 

Jørn Boisen (fransk) gjorde mig i Deadline klogere på det franske samfund, som terroristerne bag angrebet på 
Charlie Hebdo var et produkt af. Mogens Pelt (historie) forklarede i P1 Morgen om det græske valg og det ven-
streorienterede parti Syrizas jordskredssejr. Karl Christian Lammers (historie) fortalte på TV2 News om Pegida-
bevægelsen i Dresden og om, hvad og hvem den repræsenterer. Anders Søgaard (sprogteknologi) gav i Mennesker 
og Medier på P1 et indblik i maskinjournalistik. Astrid Pernille Jespersen (etnologi) fortalte i Hjernekassen på P1 
om sundhed. Jakob Skovgaard-Petersen (arabisk) uddybede i Deadline situationen omkring kong Abdullahs død 
i Saudi Arabien og den uro, den medfører. Jørgen Bæk Simonsen (arabisk) forklarede samme sted om islamisk 
terror og gav sit bud på, hvad der driver folk til at begå den slags. Lilian Munk Rösing (litteraturvidenskab) talte 
i Smagsdommernes 10-års jubilæumsprogram om programmets rolle i kulturkritikken. Rikke Steenholt Olesen 
og Birgit Eggert (navneforskning) fik spalteplads i hhv. BT og Kristeligt Dagblad om, hvorfor vi i dag giver vores 
børn navne, som ingen andre må hedde. Og Brian Arly Jacobsen (religionsvidenskab) forklarede i JyllandsPosten, 
hvordan en stormoske i Århus kan være med til at styrke integrationen i området. 

Det er en vild liste. Ganske uvidenskabelig – og på ingen måde udførlig. Men næste gang du støder på folk, der 
ikke helt ved, hvad humaniora er og kan, så rank ryggen, husk et par af navnene, og sig, hvor du kommer fra. 
Humaniora kvalificerer i den grad debatten. 

En, der også har kvalificeret debatten i januar, er Dennis Meyhoff Brink fra litteraturvidenskab. Op mod 100 
henvendelser har forskeren med speciale i satire- og karikaturtegninger fået fra medierne. Og han har forklaret om 
Charlie Hebdo og perspektiveret den franske og europæiske tradition for satire, til han var grøn i hovedet. Vi har 
mødt ham til en Q&A om en pænt hektisk januar. 

Du kan også læse om forårets IKK Festival, der løber af stablen den 4. og 5. marts, om fakultetets udlandsdag i 
februar, om Studenternes Galleri, der udstiller kunstværker af studerende, og som holder til på fakultetsbiblioteket 
– og om rigtig meget andet.

God læselyst og god semesterstart!

Pernille Munch Toldam
Redaktør
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8       HUMANIST   DEKANEN MENER!

 

 

STUDIERNE OG DEN INTUITIVE INTELLIGENS

Velkommen tilbage til et nyt og udfordrende semester, fyldt med inspirerende litteratur, forelæsninger, opgaver, seminarer, 

ekskursioner og ikke mindst lærende interaktion og dialog – både med jeres undervisere og indbyrdes. 

Men selvfølgelig også fyldt med godt socialt samvær i behagelige fysiske rammer. For de to ting – det faglige og det sociale –  

skal helst indgå i et symbiotisk samspil med hinanden, hvis uddannelsen skal blive en succes, og man som studerende skal oparbejde 

en fornemmelse af positiv identitet, en følelse af at høre til, når man træder ind på KUA.

En anden forudsætning, hvis det skal kunne lade sig gøre, er, at vi som fakultet er i stand til at imødekomme jeres interesser  

og pleje jeres talenter ved at gøre uddannelserne spændende, vedkommende og intellektuelt udfordrende. Albert Einstein, en klog 

mand, ikke kun inden for astrofysik og relativitet, sagde engang, at ”the intuitive mind is a sacred gift and the rational mind is a 

faithful servant”. Og han tilføjede: ”We have created a society that honours the servant and has forgotten the gift”. Det blev ganske 

vist sagt på et tidspunkt, hvor sorteskolen og udenadslære var mere comme il faut end i dag, men selv nu er det ikke skudt helt ved 

siden af, og det er altid værd at holde sig for øje, at ingen konstruktiv indlæring er mulig, hvis pædagogikken ikke tager udgangs-

punkt i den intuitive intelligens’ inspirationer og indsigter, i talentets ’fornemmelse for sne’, i aha-oplevelsen og modet til at udfordre 

vedtagne sandheder. Først da skal den rationelle del af intelligensen i spil for at analysere antagelserne og kvalificere resultaterne – 

på fuldstændigt samme måde som det sker i al god forskning. Konsekvensen kan jo så blive, at ens nye ideer ikke viser sig at holde 

vand, og at facit blev det samme, som stod i bøgerne eller blev formidlet af underviseren. Men så har der også foregået en virkelig, 

dialektisk og inspirerende læreproces. I har ikke på ydre vis taget en accepteret sandhed til jer. I har efterprøvet den, gennemtænkt 

den og indset, at den er rigtig…eller måske var den det så netop ikke, eller kun delvis.

Vi må aldrig komme tilbage til udenadslæren, uanset hvor meget eksternt pres der i øvrigt lægges på os for at rette ind, blive 

omkostningseffektive og samfundstilpassede. Vi skal blive begge de to sidste, javel, men uden at give køb på den uddannelseskvali-

tet og den talentpleje, der ligger i at fundere vores aktiviteter i ”the intuitive mind”. For hvis vi faldt for fristelsen og den laveste fæl-

lesnævner, ville vi ende med at bekræfte et andet af Einsteins kun tilsyneladende paradoksale udsagn: ”the only thing that interferes 

with my learning is my education”. Og dér skal vi ikke hen. Ikke under nogen omstændigheder.

Velkommen tilbage til et nyt og udfordrende semester!

Ulf Hedetoft

DEKANEN MENER!
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HVORDAN SER  
DIN ØNSKELISTE UD?
Af Laura Bech Hansen, HUMrådet

Feedback på alle opgaver. Tid til spørgsmål og grundig gennemgang af pensum i undervisningen.  

Bedre muligheder for praktik. Flere dialogbaserede holdtimer. Står det også på din ønskeliste?

Københavns Universitet er et fantastisk universitet, men alligevel er ønskelisten over forbedringer lang. I HUMrådet 

arbejder vi for at få opfyldt de ønsker, vi som studerende har på humaniora – og vi vil meget gerne høre, hvad du går 

og ønsker dig på dit studie.

HUMrådet repræsenterer alle studerende på humaniora, og vi presser ledelsen til at skabe de forandringer, der er behov 

for. Ud over vores løbende møder holder vi ved hver semesterstart en generalforsamling, hvor vi skal beslutte, hvad vi 

gerne vil arbejde for i det kommende semester. Det er også her, vi vælger, hvem der skal sidde i HUMrådets bestyrelse, 

og hvem der skal repræsentere os i forskellige udvalg.

I dette semester holder vi generalforsamling d. 18/2, og vi vil meget gerne se dig. Vi vil gerne høre, hvad der står på 

din ønskeliste over forbedringer på dit studie, og vi vil rigtig gerne have, hvis du vil være med til at få ønskerne opfyldt. 

Hvis vi skal råbe ledelsen op, er vi nødt til at råbe i kor, så hank op i dig selv og din ven/fagrådsformand/studienævns-

repræsentant, og kom til HUMrådets generalforsamling d. 18/2.

HUMrådet sidder med i følgende organer:

 •  Udvidet Studielederkreds (USK)

 •  Fakultetets Arbejdsmiljøudvalg (FAMU)

 •  Fakultetets biblioteksudvalg

 •  Studiemiljøstyregruppen

 •  STUD-Udvalget

 •  Café- og Festudvalgenes Centralkoordinering (CFC)

Skriv til HUMrådet på humraadet.ku@gmail.com, hvis du har 

ideer, kommentarer eller planer, der kan gøre HUM bedre. 

Du finder også HUMrådet på Facebook!  
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10       HUMANIST   Karikaturtegninger

FORSKER I  
ORKANENS  
ØJE
Sandsynligheden for, at du er stødt på Dennis Meyhoff Brink  
i medierne i løbet af januar, er stor. Forskeren, der er fra  
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, beskæftiger sig med  
religions-satire, og han har brugt en stor del af årets første 
måned i selskab med diverse journalister. På tv og i aviser har 
han kvalificeret debatten om religionssatire – hvilket en hurtig  
søgning i Infomedia også kan bevidne. Humanist har mødt  
forskeren, der med sin viden bidrager til, at den offentlige  
debat foregår på et mere oplyst grundlag.
 

Af Pernille Munch Toldam
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Dennis Meyhoff Brinks yndlingssatiretegning i øjeblik-
ket er af den engelske satiriker William Hogarth. Den 
hedder Credulity, Superstition, and Fanaticism, er fra 
1762 og er en indirekte satire over den anglikanske 
kirke.

Hvad forsker du i?

- Jeg forsker i den europæiske religionssatires historie med særligt fokus 
på engelsk, fransk og tysk satire fra middelalderen til i dag. Nogle af 
de centrale spørgsmål, jeg forsøger at besvare, er: Hvem og hvad har 
religionssatiren latterliggjort til forskellige tider? Hvilke billedformer og 
metaforer har den betjent sig af? Hvilke magtformer reagerer den imod, 
og hvilke betjener den sig selv af? Hvilken indvirkning har den haft på 
europæiske subjekter og samfund? Og hvorfor har der været så stor 
modstand imod satire? 

Hvorfor interesserer du dig for karikaturtegninger og satire?

- Af flere grunde: For det første har Europa haft en ualmindelig omfat-
tende tradition for religionssatire, og vi er os ikke bevidste om, i hvor høj 
grad den har været med til at forme vores værdier og vores samfund. 
For det andet er religionssatire blevet aktuelt igen – senest med det tra-
giske attentat på Charlie Hebdo – og det rejser en masse vanskelige 
spørgsmål om, hvad satire er godt for, hvad satire må og ikke må osv.   

Oplever du, at der er interesse for din viden uden for  
universitetet?

- Ja, det oplever jeg i høj grad. Det er et aktuelt emne, som optager 
mange. Og samtidig er der stort set ingen, der rigtig kender den euro-
pæiske tradition for religionssatire. Det meste af den er havnet i glem-
mebogen. Så jeg får mange henvendelser om foredrag, og i perioder er 
der mange journalister, der ringer for at spørge om et eller det andet.  

Q&A
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Dennis Meyhoff Brink
F. 1974, ekstern lektor på Litteraturvidenskab 
på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, 
hvorfra han også er kandidat.
Forsker i den europæiske religionssatires hi-
storie og vejleder og underviser i en række 
litteratur- og kulturhistoriske samt teoretiske 
emner fra middelalderen til i dag.

Hvordan har du det med det store fokus, der har været på dig 
og din viden om karikaturtegninger de seneste uger?

- Indtil videre har jeg det helt okay med det. Jeg synes, det er vigtigt, 
at man som forsker bidrager med sin viden, hvis man kan. I de fleste 
tilfælde bidrager det jo til, at den offentlige debat foregår på et mere 
oplyst grundlag. Nogle gange kan man selvfølgelig godt synes, at jour-
nalister forsimpler det, man siger, eller sætter det ind i en forkert sam-
menhæng. Men generelt er jeg nu ganske godt tilfreds. Og min mor 
synes, det er sjovt at se mig på skærmen.   

Hvor mange henvendelser har du (cirka) fået fra medierne i 
forbindelse med Charlie Hebdo-sagen?

- Det har jeg faktisk ikke helt overblik over, men jeg vil tro, at jeg har 
været i medierne omkring 40 gange siden det forfærdelige attentat på 
Charlie Hebdo. Og man snakker som regel med journalisterne nogle 
gange inden, så jeg har vel fået lidt mere end 100 henvendelser i alt. 
Det var temmelig hektisk den dag, attentatet fandt sted, og den dag 
den nye udgave af Charlie Hebdo udkom. Men ellers har det været gan-
ske stille og roligt.  

Får du respons fra ’almindelige’ danskere, når du, som du gør i 
øjeblikket, deltager i den offentlige debat?

- Ja, der er overraskende mange, der har skrevet venlige mails, hvor de 
takker for mit bidrag. Jeg har også fået en del venlige henvendelser fra 
herboende franskmænd og kolleger fra andre universiteter. Det varmer 
selvfølgelig. Der har dog også været mindre positive kommentarer. Jeg 
har modsagt nogle, som jeg mener misforstår Charlie Hebdo, og det har 
ført til, at jeg er blevet skudt alle mulige ting i skoene, som jeg hverken 
har skrevet eller ment. Det kan opleves som meget urimeligt, men det 
må man nok bare tage med. 

Hvad synes du, at du kan bidrage til debatten med?

- Jeg har brugt en del år på at studere religionssatirens historie, og jeg 
kender Charlie Hebdo ret godt, så jeg kan vel især bidrage med noget 
baggrundsviden om bladet og om den tradition, det indgår i. Jeg er ikke 
specielt ivrig efter at deltage i debatter, men jeg har syntes, at det var 
nødvendigt i et par tilfælde, fordi nogle debattører har fremstillet Char-
lie Hebdo som et racistisk blad. Det, mener jeg, er helt misforstået, da 
Charlie Hebdo i årevis har bekæmpet racisme. Så jeg håber, at jeg har 
bidraget til at udrydde nogle misforståelser.    

Hvad er det bedste ved at forske?

- Det bedste ved at forske er, når man opdager et kontinent, som ingen 
har kortlagt endnu. Sådan synes jeg, det er at udforske den europæiske 
religionssatire, og det er berusende. I det hele taget er det skønt at blive 
klogere og klogere, efterhånden som man får tygget sig igennem mere 
og mere stof. Det kan man godt blive afhængig af. Jeg kan også godt 
lide at undervise. Og så har man en høj grad af frihed som forsker. Der 
er ikke mange andre jobs, hvor man kan følge sine interesser og selv 
tilrettelægge sin arbejdsdag.    

Hvad er det værste?

- Det værste er nok, at man mest arbejder alene. Man er ikke del af et 
team, og man har ikke nogen at dele sine successer og fiaskoer med. Hel-
digvis er der ved at komme en større samarbejdskultur på universiteterne, 
men langt de fleste akademiske tekster på humaniora skrives stadig af 
en person. Jeg vil gerne skrive mere sammen med andre i fremtiden. En 
anden ulempe er, at man er underbetalt, når man er ekstern lektor, sådan 
som jeg er. 

Har du en yndlingskarikaturtegning?

- Ja, i øjeblikket er det nok et billede af den engelske satiriker William 
Hogarth. Billedet hedder Credulity, Superstition, and Fanaticism og er 
fra 1762. Det er egentlig en parodi på overtro og fanatisme i den meto-
distiske kirke, men samtidig karikerer det også en række katolske tros-
lærdomme. På den måde inviterer det publikum til at spørge sig selv, om 
der mon ikke også er noget galt med den anglikanske kirke, som man 
ikke sådan kunne parodiere dengang. Hogarth får altså sit publikum til 
at forestille sig den satire, han ikke kunne tegne. Det er meget snedigt.   

Hvis det ikke var blevet forskning, hvad ville du så lave?

- Livet består af så mange tilfældigheder, så det er ikke til at sige, hvor 
jeg ville være endt, hvis jeg havde fået et puf i en anden retning på et 
tidspunkt. Men hvis jeg ikke får en fast stilling på universitetet, så kunne 
jeg godt tænke mig at lave nørdede programmer til DRK eller skrive 
lærebøger eller, hvem ved, måske skrive en religionssatirisk roman.    
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I efteråret udskrev A. P. Møller Fonden en arkitektkonkurrence 

mellem fem inviterede tegnestuer for universitetstorvet – plad-

sen mellem KUA2, det nye KUA3 og fakultetsbiblioteket, hvor 

der i dag er cykelstativer og borde og bænke. Feltet er nu skå-

ret ned til kun at bestå af to tegnestuer, COBE og entasis, og 

ved et åbent møde på KUA1 i januar, havde alle interesserede 

mulighed for at give input til de to tegnestuer, før de skal afle-

vere deres endelige forslag den 10. april. 

Torvet skal – med fondens ord – være et samlingspunkt og 

være med til udvikle en fælles identitet for centre, institutter 

og fakulteter og samtidig knytte stærke bånd til det omgi-

vende samfund. Universitetstorvet skal stå færdigt samtidig 

med KUA3 ved årsskiftet 2016/2017, og det må højst koste 

30 mio. kr. at etablere. 

Du kan se de fem forslag, konkurrenceprogrammet og juryens  
bemærkninger på www.universitetstorvet.dk

NYT UNIVERSITETSTORV PÅ VEJ

Universitet købes: KU ønsker selveje 

KU er klar til at købe sine egne bygninger for ca. 8-9 mia. kr.  
KU mener, at statens huslejeordning er både dyr og dårlig, og  
universitetet vil i stedet erstatte dyr husleje med selveje. 

Mange studerende og forskere oplever, at renoverings- og byggeprojek-
ter gang på gang forsinkes, så de må flytte frem og tilbage flere gange. 
Planlægningen går fløjten, fordi de lokaler, man troede, man havde, 
pludselig viser sig alligevel ikke at være til rådighed.

På KU's temasite kan du læse om argumenterne for, hvorfor KU ønsker 
selveje. Her er der også samlet nogle eksempler på KU’s problemer med 
at bo til leje. 

Læs mere på selveje.ku.dk 

Peter Lund Madsen på besøg på KUA

Mandag den 5. januar sendte Peter Lund Madsen sit program Hjerne-
kassen på P1 live fra KUA1. Hjernekassen er et videnskabsprogram på 
DR, hvor hjerneforskeren sammen med en række gæster i studiet giver 
lytterne indblik i alverdens videnskabelige emner.

Tre forskere fra KU havde fundet vej til programmet i januar – teolog 
Mette Birkedal Bruun, matematiker Susanne Ditlevsen og etnolog 
Astrid Pernille Jespersen – sidstnævnte her fra HUM. Forskerne fortalte 
radiolytterne (og det stort fremmødte publikum, primært studerende) 
om emner som kirkehistorie, matematiske modeller i neurovidenska-
ben og sund aldring.

Du kan høre hele programmet på dr.dk/p1/hjernekassen-pa-p1
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ER DER KURSER, DU SKAL TAGE, FØR 
DER ER UNDERVISNINGSTILMELDING  
TIL 30 NYE ECTS FRA EFTERÅRET?

Her får du et overblik over de nye regler for 
undervisning og eksamen.  

Tilmeldingskrav
Fra september 2015 skal alle studerende tage kurser og eksa-

mener i 30 nye ECTS hvert semester. 

Fra efteråret 2015 gælder at:
• Du er tilmeldt 30 nye ECTS kurser og eksamener  

hvert semester. 

• En tilmelding til et kursus er bindende. Du kan ikke 

skifte eller afmelde kurser, når semestret er i gang.

• Du har kun krav på at få undervisning i et kursus én 

gang. Har du fulgt et kursus uden at bestå, kan du  

følge undervisningen igen, hvis der er ledige pladser  

på holdet. 

• Har du tidligere været tilmeldt og rettidigt afmeldt et 

kursus,  regnes det som et ”nyt” kursus. 

• Vil du tage ikke-beståede eksamener fra tidligere stu-

dieår, kan de tages udover de nye kurser.

• Du vælger selv, hvornår du tilmelder dig ikke-beståede 

kurser. Du er altså ikke forpligtet til at tage mere end 30 

ECTS hvert semester. 

• Du er automatisk tilmeldt andet eksamensforsøg,  

hvis du ikke består eller udebliver fra en eksamen. Ved 

forudsætningsfag tilmeldes du tredje eksamensforsøg.

• Mangler du mindre end 30 ECTS før specialet, skal de 

tages før eller sideløbende med specialet. 

• Framelding af kurser og eksamener kræver en dispensa-

tion i studienævnet. Dispensation gives undtagelsesvis 

ved usædvanlige omstændigheder (fx dokumenteret 

alvorlig sygdom), der forhindrer dig i at gennemføre din 

uddannelse på normeret studietid.

Datoerne for undervisningstilmeldingen ændres, og der er 

kun én tilmeldingsperiode hvert semester. 

• Tilmeldingen til undervisning i efterårssemesteret 2015 

sker d. 15. maj til og med 1. juni 2015.

• Tilmelding til undervisning i forårssemesteret 2016 sker 

d. 15. oktober til og med 2. november 2015.

Tag det, du mangler i foråret 2015
Måske mangler du kurser? Måske er der kurser i dit studiefor-

løb, der kun udbydes i forårssemestret? Overvej, om du kan 

følge og bestå dem i dette semester. Det kan måske gøre dit 

studieforløb mere overskueligt de næste semestre.

 
I forårssemesteret 2015 kan du tilmelde eller redigere:

• Kurser i eftertilmeldingen fra 26. januar til og med 9. 

februar 2015

• Eksamener i eksamensredigeringen fra 23. februar til og 

med 2. marts 2015.

Efteråret 2015 
Fra 1. maj kan du se efterårets kurser på kurser.ku.dk. 

Undervisningstilmeldingen åbner d. 15. maj. Dér skal du altså 

tilmelde dig 30 nye ECTS til efteråret.

Har du spørgsmål, kontakt din studievejledning. 

Mange hilsner

Uddannelse & Studerende
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Udlandsophold under studierne er ikke kun godt for ens person-

lige udvikling nu og her. Ud over at få nye venner og opleve en 

anden kultur har det også en positiv effekt rent karrieremæssigt. 

Mød to tidligere studerende, der begge har haft gavn af at have 

et udlandsophold stående på CV’et.

Af Natasha Finlov Bagger

UDLANDSOPHOLD 
STYRKER CV’ET

Anders Pall Skött 

Nuværende job: Seniorkonsulent i Copen-
hagen Fintech Innovation and Research
Uddannelse: Historie med tilvalg i økonomi
Udlandsophold: Praktik på sin KA på den 
danske ambassade i Tokyo, Japan

Michael Høstved

Nuværende job: Selvstændig researcher/ 
headhunter  
Uddannelse: Moderne kultur og kulturformidling  
Udlandsophold: Udveksling på sin BA i Prag, 
Tjekkiet

Har du nogensinde overvejet, om du skal tage 
til udlandet som en del af din uddannelse? 
Som studerende på HUM har du masser af 
muligheder for at give din akademiske profil 
en international dimension. Faktisk kan det 
ligefrem være en styrke, når du som færdigud-
dannet skal ud på jobmarkedet. 
     KU har indgået en lang række aftaler med 
universiteter verden over, og du kan høre 
mere, når HUM afholder Udlandsdag den 
12. februar i KUA1. Her kan du få inspiration, 
afklaring om regler og frister og komme i gang 
med at søge. Arrangementet er for alle med 
udlængsel. Det indeholder oplæg og work-
shops og en vejledningsbasar, hvor du blandt 
andet kan møde din internationale vejleder. 
      Men inden da kan du her læse om Anders 
Pall Skött og Michael Høstved, der begge har 
været på udlandsophold i løbet af deres stu-
dier. For begge kandidater har opholdet haft 
indflydelse på den karriere, de har i dag. Du 
kan også på de efterfølgende sider læse KA-
studerende Thomas Appelquists dagbog fra 
hans første uge som praktikant i Abu Dhabi.

Kom til Udlandsdag  

den 12. februar  

2015 i KUA1.  

Læs mere på din  

uddannelsesside  

i KUnet og på Facebook!
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et stærkt argument for mig at sige, at jeg har 
været på udlandsophold. Når jeg skal beskrive 
mig selv, siger jeg ikke kun, hvor jeg arbejder 
og med hvad, men også at jeg har en fortid 
i det danske Udenrigsministerium i Tokyo. 
Udlandsopholdet på ambassaden har også 
givet mig et netværk. Fx ringede lederen fra 
handelsafdelingen på ambassaden for nylig og 
spurgte, om vi havde kontakter inden for dan-
ske identitetssystemer som fx NemID. Det er 
det japanske statsministerium ved at arbejde 
på en strategi for nu, så vi mødtes med ham til 
en samtale. På den måde er mine kontakter fra 
udlandsopholdet med til at skabe nogle møder 
og muligheder i mit job den dag i dag.

Har du nogle gode råd til studerende, 
som overvejer udlandsophold?

- Min historie viser, at man skal prøve det af, 
hvis man har lyst til det. Det er en stor ople-
velse, men det kræver en del forberedelse, så 
man skal være ude i god tid. Uanset om man 
tager på udveksling eller i praktik, vil man få 
noget ud af det. Det vil give en noget ballast og 
viden, men også et netværk, som man poten-
tielt vil kunne komme til at bruge bagefter. 

Anders Pall Skött 
 
Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold 
til at tage på udlandsophold?

- Jeg ville gerne prøve eventyret, men også 
gerne have noget til cv’et. Dengang jeg læste, 
var jeg studievejleder på historie, så jeg havde 
godt hørt om praktikoplevelser fra ambassader 
rundt omkring. Det syntes jeg lød rigtig spæn-
dende, så jeg søgte nogle politiske stillinger på 
forskellige ambassader. Den første ambassade, 
der ringede mig op, var den japanske. Efter 
en god samtale med lederen af ambassaden 
fandt jeg ud af, at jeg rigtig gerne ville i prak-
tik hos dem. Det endte ikke med at blive i den 
politiske afdeling, men derimod i den afdeling, 
der hedder Investment Denmark. Jeg var ret 
nervøs for, om jeg kunne finde ud af det her 
med investeringer, men jeg var bare nødt til at 
kaste mig ud i det. 

Hvad tog du med dig fra dit ophold?

- Ud over den japanske kultur lærte jeg kultu-
ren internt i Udenrigsministeriet at kende. Jeg 
fik også et kendskab til lokale virksomheder 
i Tokyo. I Investment Denmark tog vi ud og 
talte med virksomheder om deres strategiske 
overvejelser; om de fx kunne være interesse-
rede i at etablere underafdelinger i Danmark 
eller lave et samarbejde med danske virksom-
heder. Det lærte mig at forberede og facilitere 
møder. Jeg fandt også ud af, at min måde at 
tænke på som historiker kunne bruges i for-
retningsverdenen. Fx det at sætte sig ind i en 
virksomheds baggrund, hvilket er vigtigt, når 
man skal blive klogere på, hvor den skal hen. 
Det brugte jeg meget, når jeg havde møder i 
Japan, men også når jeg har møder i dag. Skal 
jeg fx mødes med en it-virksomhed, finder jeg 
altid først ud af, hvad det er for en virksom-
hed. Det har jeg taget med mig.

Hvordan bruger du erfaringerne fra dit 
ophold i dit job og dine arbejdsopgaver?

- Egentlig var Japan slet ikke min plan, men set 
i bakspejlet er jeg rigtig glad for, at det blev 
der. Det har skabt rigtig mange muligheder 
for mig. I mit nuværende job samarbejder vi 
meget med Udenrigsministeriet, både med 
Eksportrådet og også Investment Denmark;  
det at forstå måden, de arbejder på, og 
måden, man går til en opgave på, når man skal 
udvikle et forretningsområde, er nogle kom-
petencer, jeg fik og brugte på mit ophold, og 
som jeg i den grad bruger i dag. Det er godt 
for ens cv, at man kan vise, at man har erfa-
ring med Udenrigsministeriets arbejdsmåde og 
med japanske virksomheder. Og hele det der 
med, at man har kastet sig ud på dybt vand og 
været langt væk, tæller også på plussiden hos 
en kommende arbejdsgiver. 

Vil du vurdere, at dit udlandsophold har 
hjulpet dig til et job?

- Ja, for jeg fik et studiejob i Danmark, som 
jeg søgte, mens jeg var i Japan. Det var i bran-
cheforeningen IT-Branchen, og det job havde 
jeg, til jeg afleverede speciale. Den forening, 
jeg sidder i nu, har IT-Branchen været med til 
at stifte, så jeg har brugt mit netværk i IT-Bran-
chen til at få mit nuværende job. Det har været 

“UANSET OM MAN TAGER PÅ 

UDVEKSLING ELLER I PRAKTIK, VIL 

MAN FÅ NOGET UD AF DET. DET 

VIL GIVE EN NOGET BALLAST OG 

VIDEN, MEN OGSÅ ET NETVÆRK, 

SOM MAN POTENTIELT VIL KUNNE 

KOMME TIL AT BRUGE BAGEFTER”

ANDERS PALL SKÖTT

Ud over den japanske kultur lærte Anders Pall Skött via sin praktik også kulturen i Udenrigsminis-
teriet at kende. Det har været en fordel i hans nuværende job, hvor han samarbejder med ministeriet.  

CC BY-SA 3.0
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kultur og kulturformidling på kandidaten. Det, 
der egentlig interesserede mig, var jo arkitek-
tur, historie og byudvikling. Jobbet dernede 
gav mig desuden også mulighed for at få et 
relevant studiejob efterfølgende på Dansk 
Arkitekturcenter som rundviser. Så pludselig 
gav det hele mening med studie, studiejob og 
erfaring.

Hvordan bruger du erfaringerne fra dit 
ophold i dit job og dine arbejdsopgaver?

- Jeg arbejder i en helt anden branche nu, men 
den personlige udvikling, jeg gennemgik, bru-
ger jeg. Det med at netværke og være opsø-
gende bruger jeg fx i mit job som researcher, 
når der skal headhuntes potentielle kandidater 
til ledige stillinger. Jeg har måske også fået et 
andet mod på at kaste mig ud i noget ukendt 
og så lære at svømme ovenpå. Det gjorde jeg 
jo eksempelvis ved, at jeg i dag har kastet mig 
ud i at være selvstændig, selvom jeg havde et 
godt og sikkert job med en god løn hos en 
rekrutteringsvirksomhed.

Vil du vurdere, at dit udlandsophold har 
hjulpet dig til et job?

- Min kulturelle forståelse har måske ikke lige-
frem givet mig mit job, men den kulturelle sen-
sitivitet, jeg har fået af at være på udveksling 
og bo i et andet land, den bruger jeg meget. 
Når jeg fx møder nye kunder og går til kun-
demøder, har jeg lært at træde varsomt og 
respektfuldt, hvilket er ret vigtigt i forretnings-
relationer. Havde jeg aldrig været ude og skulle 
skabe mig et nyt netværk i et fremmed land, 
have jeg måske aldrig opnået den sensitivitet.

Har du nogle gode råd til studerende, 
som overvejer at tage på udvekslingsop-
hold?

- I kraft af mit job kigger jeg rigtig mange cv’er 
igennem, og jeg afholder mange interview 
med headhuntede personer. Samtidig ved jeg 
også, hvad headhunterne på den anden side 
gerne vil have, når de beder mig om at finde 
en potentiel kandidat. Og der kan jeg sige, 
at det aldrig tæller ned, at man har udland-
serfaring. De fleste virksomheder er jo ikke 
isolerede, men samarbejder med udlandet 
konstant. Så det, at ens engelske sprogkund-
skaber ikke kun kommer fra tv, betyder rigtig 
meget. Selvfølgelig bliver man ikke ansat ude-
lukkende pga. udlandserfaring. Men står man 
med to kandidater med fuldstændig ens cv’er, 
og den ene så har været seks måneder i Beij-
ing, så er det klart personen med udlandser-
faringen, der bliver ansat. Det tæller altid op.

Michael Høstved 

Hvilke overvejelser gjorde du dig i forhold 
til at tage på udlandsophold?

- Jeg læste litteraturvidenskab på min bache-
lor, og det handlede meget om europæisk kul-
tur fra 1850 og frem. Jeg ville på mit udlands-
ophold gerne opleve en del af Europa, som jeg 
ikke kendte så meget til. Så jeg besluttede mig 
for at tage til Prag. Der var lidt administrative 
problemer med at komme dertil, for mit insti-
tut, IKK, havde ikke udvekslingsaftaler med 
det fakultet, jeg gerne ville studere på. Men 
jeg fik oplyst af studievejledningen, at man 
kunne søge pladser på andre institutter. Så jeg 
søgte gennem MEF, som havde to pladser, som 
ingen havde søgt – og så fik jeg en plads. Det 
er vigtigt at tænke over, at der findes mange 
andre muligheder end dem, man kender til fra 
sit eget institut.

Hvad tog du med dig fra dit ophold?

- I fasen op til min afrejse lærte jeg virkelig 
selvstændighed. Jeg skulle jo selv arrangere 
opholdet og fik erfaring med at stå på egne 
ben. Det var en succesoplevelse. Kulturelt set 
lærte jeg også at skabe et netværk, da jeg 
pludselig stod i et land og ikke kendte nogen. 
Jeg fik også arbejdserfaring, for da semeste-
ret sluttede, blev jeg i Prag. Jeg havde fået job 
som turistfører og viste turister rundt. I den 
forbindelse brugte jeg meget af det, jeg havde 
lært fra studiet. Litteraturvidenskab ligger jo 
ret tæt op ad formidling, så jeg opdagede, at 
jeg faktisk havde flair for at formidle. Det job 
gjorde også, at jeg valgte at læse moderne 

“I FASEN OP TIL MIN AFREJSE 

LÆRTE JEG VIRKELIG SELV-

STÆNDIGHED. JEG SKULLE JO 

SELV ARRANGERE OPHOLDET 

OG FIK ERFARING MED AT 

STÅ PÅ EGNE BEN. DET VAR 

EN SUCCESOPLEVELSE”

MICHAEL HØSTVED 

Da semesteret sluttede, blev Michael Høstved i Prag, hvor han fik job som turistguide. Jobbet gav ham formidlingserfaring og 
inspirerede ham til at læse moderne kultur og kulturformidling, da han kom hjem til Danmark igen. 

CC BY-SA 3.0
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PRAKTIKDAGBOG 
FRA ABU DHABI

Studerende på mellemøststudier Thomas Appelquist skrev i sidste nummer 
af Humanist fra Melbourne i Australien, hvor han var på udvekslingsophold.  
Hen over nytåret er Thomas draget videre ud i verden, og han befinder sig  
nu i De Forenede Arabiske Emirater, hvor han det næste halve år skal være 
praktikant på den danske ambassade i Abu Dhabi. Her beskriver han sin 
første uge på ambassaden.
Af Thomas Appelquist, stud.mag.

Thomas Appelquists første 
arrangement i Abu Dhabi:  
en polokamp med imponer-
ende luftshow og fri bar.

Thomas Appelquist bliver om morgenen vækket af lyden fra fajr-bønnen, den første bøn ved daggry, fra den smukke hvide Sheik Zayed Grand Mosque. Mos-

keen ligger lige over for den danske ambassade i Abu Dhabi. 
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DAG 1 
Klokken er 13 lokal tid. 8 dansk tid. Jeg stiger lettet ud af flyveren, der 
for 17 timer siden fløj fra Melbourne med kurs over Det Indiske Ocean. 
En tur ikke helt uden turbulens. Luften er varm og tør, men ikke så varm 
som i Australien, hvor jeg de sidste seks måneder har studeret geopoli-
tik, og som lige nu kæmper mod de værste skovbrande i 30 år. Et emne, 
der dominerede de australske nyheder sammen med reportagerne fra 
Paris og Charlie Hebdo-angrebet. Det er nogle helt andre udfordringer, 
der venter landet her og mig, tænker jeg, inden jeg slutter mig til de 
øvrige passagerer i lufthavnsbussen. Den skal bringe os til terminalen, 
hvor det tvungne bagageritual, der, alt efter land og lufthavn, kan vare 
mellem 5 minutter og en time, kan begynde. 15 minutter senere er ritu-
alet slut. 
Med tasken på ryggen og et jakkesæt i hånden bevæger jeg mig mod 
exit, hvor den nuværende ambassadepraktikant Natalie venter på mig. 
Hun er høj og charmerende, og jeg er lige pludselig bevidst om min 
fremtoning efter 17 timer klemt nede i et flysæde. Vi går sammen ud til 
bilen, der skal tage os fra Dubai lufthavn til Abu Dhabi. Om mindre end 
24 timer skal jeg repræsentere Danmark i De Forenede Arabiske Emira-
ter som praktikant på den danske ambassade. 

DAG 2 
Det er fredag. Første dag i weekenden, som i Emiraterne og i mange 
af de mellemøstlige lande tæller fredag og lørdag. Jeg vågner alt for 
tidligt, på et hotel jeg havde booket i forvejen. Køreturen fra lufthav-
nen i går var behagelig, og den fik mig til at se endnu mere frem til mit 
ophold - havde det ikke lige været, fordi Natalie lancerede, at vi skulle 
forbi ambassaden og hilse på ambassadøren og forsvarsattachéen. Hvis 
jeg ikke havde været bevidst om min fremtoning tidligere, blev jeg det 
nu. Folk, der har rejst over store distancer og derefter udmattet har skul-
let præstere i en eller anden henseende, ved, hvilken fantastisk auto-
matpilot-funktion de fleste af os besidder. På den måde hilste jeg høf-
ligt på både blæksprutten Rama´kash fra Indien, den anden nuværende 
praktikant Christian, en gæv jyde, forsvarsattachéen Jesper, som bor i 
nabovillaen, og endelig ambassadøren, Poul Hoiness, der i snart 40 år 
har arbejdet for Udenrigsministeriet. Jeg fik en rundvisning i den treeta-
gers store villa, som udgør ambassaden, blev sat ind i sikkerhedsproce-
durerne og de nuværende praktikanters projekter og fremgangsmåder 
- hvilket jeg ikke huskede noget som helst af 45 minutter senere, da jeg 
blev kørt til hotellet og dejsede om. 
I dag har Christian og Natalie inviteret mig til et polo-arrangement, 
som viser sig at være et arrangement med fri bar og et luftshow, som 
fuldstænding overskygger selve polokampen. Ikke overraskende slut-
ter aftenen med, at vi tager videre på bar, på et hotel ikke langt fra 
ambassaden. Christian bliver nødt til at tage hjem, da han skal assistere 
ambassadøren ved en konference tidligt næste dag. ”Stakkels dig”, dril-
ler vi, inden vi hopper ud af taxaen og ind på baren, der til forveksling 
velsagtens kunne ligne en hvilken som helst bar i Vesten.

Abu Dhabi
De Forenede Arabiske Emirater består 
af syv småstater, der samarbejder på 
det indenrigs- såvel som det udenrigs-
politiske område. 
Emir betyder prins på arabisk, og såle-
des er hvert emirat et ’prinsedømme’. 
Langt det rigeste af disse syv prinse-
dømmer er hovedstaden Abu Dhabi, i 
hvilket de fleste ministerier og ambas-
sader ligger. 
Befolkningstallet i hele landet er over 
9.3 mio. Her udgør den lokale befolk-
ning 1.4 mio. af indbyggerne, mens 
resten består af gæstearbejdere. 
Store olieforekomster har gjort landet 
til et af verdens rigeste, og udenland-
ske firmaer valfarter i stor stil til Emira-
terne. Danmark er til stede både i Abu 
Dhabi og Dubai med et fokus på eks-
port og handel. 
Den kongelige danske ambassade i 
Abu Dhabi dækker både Emiraterne 
og Qatar, og her følger man med i den 
politiske udvikling i regionen.

Kilde: Thomas Appelquist

Thomas Appelquist,
28 år og mellemøststuderende på 5. år  
på Institut for Tværkulturelle og Regionale 
Studier på KU. Tilbringer dette semester på 
den danske ambassade i Abu Dhabi i De For-
enede Arabiske Emirater, hvorfra han vil skrive 
for Humanist.
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DAG 3
Første nat på ambassaden. Jeg har fået gæsteværelset, indtil en af de 
andre praktikanter flyver hjem. Værelset i sig selv er en lille lejlighed, og 
samtlige værelser har eget bad og toilet. Jeg bemærker, hvor stille her 
er, da jeg går ned i køkkenet og stjæler noget af Natalies te, honning, 
og rugbrød - noget, jeg ikke har fået i mange måneder, og som til min 
stadige undren ikke er videre kendt uden for Skandinavien. 
Dagen går med at danne mig et overblik over fremtidige arbejdsopga-
ver, projekter og private rutiner. Jeg bemærker, at omgivelserne er gode 
at løbe i - men at det nærmeste supermarked er for langt væk til at 
kunne gå. En taxatur til supermarkedet koster 15 dirham, ca. 27 kr, og 
her opdager jeg, til min slet skjulte skuffelse, at mange af priserne på 
mad ligner de danske. 

DAG 4
Jeg står midt i et kæmpe kongrescenter med den anden nuværende 
praktikant Christian. Første arbejdsdag. World Future Energy Summit 
(WFES) er en årlig konference i Abu Dhabi, hvor fokus er på grøn og 
bæredygtig energi. Omkring os mellem standene myldrer horder af 
mænd iført enten jakkesæt eller golfens traditionelle hvide gallabia, der 
indikerer status og tilhørsforhold til eliten.
Jeg har stadig lidt jetlag efter at have krydset syv tidszoner et par dage 
forinden, og jeg spekulerer på, om jeg ser for uengageret ud, mens 
Christian og jeg står og snakker om Emiraternes energipolitik, der står i 
skarp kontrast til Australiens. Her, i Australien, er den gængse opfattelse 
af klimaændringer som menneskeskabte forkastet af den konservative 
regering, og troen på kul og fossile brændstoffer er lige så insisterende 
som de hedebølger og uvejr, der, især i det sydlige Australien, efterhån-
den sætter kedelige rekorder hvert år. I modsætning hertil står Emira-
terne, der på trods af at være verdens ottende største eksportør af olie 
og gas, sponsorerer adskillige grønne projekter og initiativer. WFES, som  
Emiraternes kronprins Mohammed bin Zayed Al Nahyans er protektor 
for, er et symbol til omverdenen om Emiraternes dedikation til bæredyg-
tig omstilling. Vores snak afbrydes af en repræsentant fra et energisel-
skab, der ikke umiddelbart er kendt for deres miljøhensyn. Flere gange i 
dag har folk taget os for enten partnere eller konkurrenter, hvilket også 
viser sig at være tilfældet nu. Vores opgave her er tosidet: Vi er til stede 
for at vise, at Danmark bakker op om Emiraternes klimavenlige ambitio-
ner, samtidig med at vi gør det klart, at Danmark selv er en nation, der 
sigter mod bæredygtig og grøn energi. På nuværende tidspunkt kom-
mer mere end 30% af vores energi fra vindenergi, så på blandt andet 
det område kan Danmark bidrage med teknologisk og praktisk know-
how til udviklingslande. Uden udsigt til at kunne indgå en lukrativ aftale 
fordufter repræsentanten hurtigt. Et par timer senere forlader Christian 
og jeg kongressen, og tilbage på ambassaden stryger jeg direkte i seng. 

DAG 5
Jeg bliver tilbage på kontoret i dag. Jeg har sovet godt, og jetlagget 
er næsten forsvundet. Christian er taget til energikongressen, og jeg 
forbereder en politisk analyse af Emiraternes politik vis-a-vis Irans atom-
program. Det er ikke en analyse, som bliver færdig de næste par dage. 
Jeg får samtidig mulighed for at hilse på de øvrige ansatte på ambassa-
den. Jameel, ambassadørens chauffør og administrative altmuligmand, 
er fra Palæstina og en lille munter gut. Jeg spørger ind til hans familie, 
og han virker begejstret over min interesse i hans personlige forhold. 
Spørgsmål, der måske havde virket pågående for en dansker, bliver ofte 

betragtet som ganske normale og høflige blandt arabere. De to syrere, 
Ruba og Obada, er en del af det administrative personale, og de vareta-
ger blandt andet oversættelsesopgaver og andre generelle sekretærop-
gaver. Begge virker lidt reserverede, og jeg grubler over, om de har fami-
lie i Syrien. Jeg spørger ikke. Dagen slutter kl. 17.15, og jeg færdiggør et 
par personlige hængepartier, inden jeg går i seng. 

DAG 6 
Jeg bliver vækket af Fajr-bønnen, den første bøn ved daggry. Jeg undrer 
mig over, at jeg først nu har lagt mærke til den, taget i betragtning at 
den danske ambassade ligger lige over for Sheik Zayed Grand Mosque, 
en prægtig stor hvid moske. Islams rolle i de forskellige mellemøstlige 
lande er en pudsig størrelse. I Emiraterne spiller Islam en mindre mar-
kant rolle, end den eksempelvis gør i Egypten, forstået på den måde at 
den herskende familie, nationen og beduin-traditionerne udgør lige så 
vigtige ingredienser i det emiratiske samfund. En pragmatisk forklaring 
på dette kan være det faktum, at Emiraterne er et lille land, der lig-
ger mellem to regionale stormagter, Saudi Arabien og Iran, med hvilke 
Emiraterne har uløste grænsestridigheder. Så for at opnå politisk indfly-
delse, regionalt såvel som internationalt, er det vigtigt at vise national 
identitet og derved en legitim ret til at eksistere.

DAG 7 
Som jeg afslutter torsdagens opgaver og forbereder mig på weekenden, 
tænker jeg over de næste seks måneder i Abu Dhabi. Jeg har været væk 
fra Danmark i syv måneder nu, og jeg bliver ofte spurgt, om jeg ikke sav-
ner Danmark, og hvorfor jeg lige har specialiseret mig i Mellemøsten. Der 
er intet bedre sted end Danmark, som har givet mig og en masse andre 
rettigheder og privilegier, der er få forundt. De privilegier ser jeg gerne 
også er mulige for kommende generationer, og det er netop en af grun-
dene til, at jeg har valgt at arbejde for danske interesser i udlandet. 
En anden grund er, at vi ofte glemmer, at vi deler mange ligheder med 
folk på tværs af kulturer. Det er en forglemmelse, som kan blive proble-
matisk, når politikere fremhæver forskelle, eller når få individer holder 
islam som gidsel, og i dets navn udøver terror. Faktum er, at langt de 
fleste af os, hvad enten vi er vesterlændinge, arabere eller noget tredje, 
ønsker at leve uden konflikter, i fred og fordragelighed og uden frygt for 
hinanden. Det kræver forståelse, og det er et mål, der er værd at arbejde 
for. 

Den danske ambassade i Abu Dhabi - og Thomas Appelquists hjem det næste halve år.
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I EK TASE 
OVER 
ÅRETS IKK 
FESTIVAL

Den 5. og 6. marts slår Institut for Kunst- og Kulturvidenskab dørene op til bygning 21, når institut-

tets studerende afholder den årlige IKK Festival. Årets festivaltema er ’ekstase’, og forberedelserne er i 

fuld gang. Humanist har mødt tre af arrangørerne til en Q&A om festivalen, hvor du blandt andet kan 

opleve ekstatiske koncerter, gå til forelæsning om filmen Nymphomaniac og grine med Latterkongen.

Af Maria Buck Jensen, stud.mag.

21-24_IKKfestival .indd   21 27/01/15   17.29



22       HUMANIST   IKK Festival

Hvad er IKK Festival?

Agnethe Sørensen: IKK Festival er en aka-
demisk, studenterarrangeret festival, hvor 
vi prøver at videreformidle det, vi lærer 
på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.  

Rina Møller: Det er vigtigt, at festivalen ska-
ber et bindeled mellem den virkelige verden 
og universitetets akademikere, så vi inviterer 
både oplægsholdere udefra og fra andre insti-
tutter. Festivalen skal nemlig gerne favne ud 
over universitetet.

Christine Søndergaard: Vi arbejder des-
uden alle frivilligt, og vi vil gerne give dem, 
der kommer, en oplevelse af at gå derfra 
med et fornyet perspektiv på fagligheden. 

Rina: Ja, og når man kalder noget en festival, 
så bliver folk automatisk lidt mere åbne og 
afslappede. Så bliver der helt naturligt skabt 
et socialt rum, hvor stemningen er ”loose” 
og stille og rolig. Til daglig er universitetet et 
undervisningsrum med et læringsmiljø, hvor 
rollerne mellem underviser og studerende er 
fastsatte, men til en festival bliver rollerne lige-
som opløst, og det er nemmere at tage en dia-
log med sin underviser eller en kendt forfatter. 

Agnethe: Ja, så midt i festivalens faglighed er 
der altid plads til at tage en omgang bordfod-
bold med underviserne.

Hvorfor er I med til planlægningen?

Agnethe: Det er anden gang, jeg er med i 
både PR-gruppen og arrangørgruppen, og det 
var en virkelig god oplevelse sidste år. Det føles 
godt at arbejde med noget så længe og at se 
resultatet de to dage, hvor festivalen kører. 

Christine: Det er første gang, at jeg er med, 
og jeg er enormt fascineret af tværfagligheden 
ved denne her festival. Den skaber et netværk 
på tværs af årgange og fag, og så viser den, 
hvordan fag i fællesskab kan skabe noget, 
som også er til gavn for andre fag. Jeg vil klart 
anbefale nye studerende at melde sig som fri-
villig, for det er en fed måde at møde andre 
studerende på.

Rina: Jeg var bare frivillig sidste år, hvil-
ket vil sige, at man hjælper med små opga-
ver som at hente sponsorgaver og stå i 
boder under festivalen, men i år er jeg med 
i arrangørgruppen. Efter at have fulgt festi-
valen sidste år fik jeg lyst til at have indfly-
delse på, hvordan programmet skal se ud.  

Agnethe: Som arrangør får vi også mange 
praktiske erfaringer. Vi lærer om planlægning, 
PR, fundraising og kreativ problemløsning, 
hvilket er et godt supplement til en meget teo-
retisk uddannelse. 

Årets tema er ekstase, hvorfor?

Agnethe: Vi havde mange emner til diskus-
sion. Blandt andet snakkede vi om penge og 
revolution, for vi ville gerne have et tema, der 
både kunne favne humaniora, naturvidenskab 
og samfundsvidenskab, men det måtte heller 
ikke være så bredt, at det blev flyvsk. Det er 
meget svært at finde et tema, der er smalt nok 
til at holde fokus, men som stadig kan favne 
det hele.

Christine: Ja, og samtidig skal det ramme alle 
mennesker. Det skal være noget, der er grund-
læggende i de flestes tilværelse.

Rina: Ekstase ligger meget lige til i forhold til 
det kunstneriske og kulturelle. Ekstase, rus-
midler og nydelse har jo en kæmpe indflydelse 
på begge dele, og mange kendte bøger, som 
fx ’Trainspotting’, handler om stoffer og stof-
misbrugsmiljø. 

Agnethe: Ja, rusmidler har spillet en stor rolle 
inden for kunsten, så de er en undergren af 
det, vi beskæftiger os med i år. Med temaet 
ekstase er det også nemt for alle fag at byde 
ind på deres måde. Fra den naturvidenskabe-
lige verden kommer for eksempel Sebastian 
Leth-Pedersen fra Institut for Lægemiddelde-
sign og Farmakologi på KU og holder oplæg 
om ekstasens påvirkning af hjernen. Derud-
over er der meget musik, der bygger på eks-
tase, og fra vores egne rækker på IKK kommer 
Lilian Munk Rösing og laver en lacaniansk ana-
lyse af filmen Nymphomaniac.

Agnethe Sørensen, læser litteraturvidenskab på  
4. semester og glæder sig mest til at opleve  
Klaus Gormsen om ekstasens nødvendighed  
på årets festival. 

Rina Møller, læser litteraturvidenskab på 4. semester  
og glæder sig mest til at opleve paneldebatten. 

Christine Søndergaard, læser litteraturvidenskab på 2. 
semester og glæder sig mest til at opleve  
Lilian Munk Rösings forelæsning: "Jeg har altid forlangt 
mere af solnedgangen. Om fallisk og feminin nydelse i  
Lars von Triers Nymphomaniac".

EKSTAS E
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Kan I løfte sløret for lidt mere af  
årets program?

Rina: Vi har ikke det hele på plads endnu, 
men vi kan nævne lidt. Kamilla Löfström, der 
er ekstern lektor på IKK, skal være ordstyrer 
for en paneldebat med tre dejlige herrer fra 
det litterære felt, nemlig IKK-forskerne Tue 
Andersen Nexø, Nicklas Freisleben Lund og 
Mikkel Frantzen. Det er fire herrer med stærke 
meninger. Emnet er ikke helt fastlagt endnu, 
men de skal blandt andet diskutere ekstasens 
og rusmidlernes indflydelse på dansk litteratur.

Christine: Klaus Gormsen, der har skrevet 
bogen ”Ekstasen Nødvendighed”, holder også 
et oplæg, og Stig Jarl fra teatervidenskab kom-
mer og laver en workshop. 

Agnethe: Og så kommer Latterkongen. Han 
er en mand, der lever af at lave workshops, 
hvor man griner. Han vil starte med at holde et 
lille oplæg om latter, og så vil han lave femten 
latterøvelser med publikum. Desuden kommer 
Teater Bæst og laver en forestilling om sexar-
bejde.

Er det nemt at finde oplægsholdere?

Agnethe: Vi er en frivillig festivalgruppe, og vi 
har ikke nogen penge at give, så vi må væbne 
os med tålmodighed, når vi kontakter folk. 
Men for det meste vil folk rigtig gerne være 
med. Både i år og sidste år er vi endda blevet 
kontaktet af folk udefra, som gerne ville være 
med, og det er jo rart at vide, at festivalen er 
kendt uden for universitetets mure.

Rina: Der er rigtig mange, der er friske på at 
være med, og jeg tror også, det er fordi, fore-
dragsholderne selv kan vælge vinklen. Man 
kan mærke på dem, at de synes, det er fedt, at 
de bare får et emne og ellers kan tale frit.

Agnethe: Desuden får vi rigtig mange spon-
sorgaver fra lokalområdet, og dem giver vi 
oplægsholderne som tak for, at de støtter et 
godt projekt. Det kan fx være vin eller en lille 
blomst.  

Hvad glæder I jer allermest til i år?

Agnethe: Jeg glæder mig især til paneldebat-
ten. Det er nogle spændende mennesker med 
spændende meninger, så det kan virkelig åbne 
op for nogle gode debatter.

Rina: Der er så mange gode navne og så 
mange gode arrangementer i år, men jeg glæ-
der mig også til dagene efter, hvor man kan 
sidde på instituttet og diskutere med andre 
studerende på tværs af fag. Sidste år var det 
fedt at kunne diskutere med andre stude-
rende, fordi man pludselig havde set deres 
undervisere og fået et indblik i deres fag.

Agnethe: Jeg glæder mig til bare at være 
der. Sidste år tog jeg til festival uden at have 
planlagt noget, fordi jeg egentlig gerne ville se 
det hele. Det var fedt bare at kunne gå rundt 
mellem arrangementerne med sine medstu-
derende. Man kunne for eksempel starte med 
en forelæsning i storsalen, inden man skulle til 
koncert, og til sidst drikke en øl i Roland Bar. 
Det var mest fornemmelsen af bare at være 
der og opleve et både hyggeligt og akademisk 
miljø.

Christine: Jeg glæder mig også til at vise 
vores institut frem. Jeg vil nemlig hive ven-
ner og bekendte med under armen, og så 
vil jeg vise dem, at det er det her, Institut for 
Kunst- og Kulturvidenskab kan. Med festivalen 
sprænger vi instituttets mure og viser, hvad vi 
har at byde på.

Hvad får studerende fra andre institutter 
ud af at komme?

Rina: Jeg har talt med mange, som overvejer 
at tage tilvalg ved IKK, og festivalen giver dem 
mulighed for at se instituttet og prøve nogle 
ting af. Det er en fed måde at snuse til, hvor-
dan fagene kan bruges i praksis. 

Christine: Det er virkelig også et inspirations-
boost til ens uddannelse, som kan få en til at 
tænke ”Gud, kan man også have den vinkel på 
studiet? Det vil jeg læse mere om.”

Rina: Det er et inspirations-boost, men også 
et motivations-boost. Nogle gange kan man 
godt køre lidt død på sit studie, og så er det 
svært at se, hvad man kan bruge det hele til i 
praksis. Men så kommer festivalen, og pludse-
lig kan man se, hvad det kan bruges til i prak-
sis, og hvorfor vores studier er relevante i den 
virkelig verden.

Agnethe: Det er også god måde at møde nye 
mennesker på. Jo flere der kommer, jo hygge-
ligere er det. Festivalen er bygget op omkring 
bygning 21, så det er meget koncentreret og 
derfor falder man hurtigt i snak med andre. 
Der er ingen stress, og der er ikke noget, der 
er obligatorisk. Du kan bare suge til dig af det, 
du har lyst til.

Hvad gør man så, hvis man slet ikke kan 
vente til d. 5. marts? 

Agnethe: Først og fremmest kan man følge 
os på Facebook og Instagram, hvor vi løbende 
afslører nye navne på programmet, og så skal 
man komme til vores støttefredagsbar i Roland 
Bar i bygning 21 d. 13. februar, hvor hele over-
skuddet går til festivalen. 

Rina: Til fredagsbaren vil der forhåbentlig 
være release af årets festivalsang, og temaet 
for aftenen er ’symposion’. Symposion er 
egentlig den ældste type ekstase, der handler 
om at snakke intellektuelt og drikke en masse 
vin, ligesom de gamle grækere.

Agnethe: Og Dionysos er jo ekstasens gud, så 
man kan godt regne med en arrangørgruppe 
udklædt i togaer.

Christine: Støttefredagsbaren d. 13. februar 
er altså en lille teaser, hvor man kan komme 
og få en smagsprøve på, hvad der skal ske til 
den rigtige IKK-festival.
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Kan I løfte sløret for lidt mere af  årets program?Rina: Vi har ikke det hele på plads endnu, men vi kan nævne lidt. Kamilla Löfström, der er ekstern lektor på IKK, skal være ordstyrer for en paneldebat med tre dejlige herrer fra det litterære felt, nemlig IKK-forskerne Tue Andersen Nexø, Nicklas Freisleben Lund og Mikkel Frantzen. Det er fire herrer med stærke meninger. Emnet er ikke helt fastlagt endnu, men de skal blandt andet diskutere ekstasens og rusmidlernes indflydelse på dansk litteratur.Christine: Klaus Gormsen, der har skrevet bogen ”Ekstasen Nødvendighed”, holder også et oplæg, og Stig Jarl fra teatervidenskab kom-mer og laver en workshop. Agnethe: Og så kommer Latterkongen. Han er en mand, der lever af at lave workshops, hvor man griner. Han vil starte med at holde et lille oplæg om latter, og så vil han lave femten latterøvelser med publikum. Desuden kommer Teater Bæst og laver en forestilling om sexar-bejde.Er det nemt at finde oplægsholdere?Agnethe: Vi er en frivillig festivalgruppe, og vi har ikke nogen penge at give, så vi må væbne os med tålmodighed, når vi kontakter folk. Men for det meste vil folk rigtig gerne være med. Både i år og sidste år er vi endda blevet kontaktet af folk udefra, som gerne ville være med, og det er jo rart at vide, at festivalen er kendt uden for universitetets mure.Rina: Der er rigtig mange, der er friske på at være med, og jeg tror også, det er fordi, fore-dragsholderne selv kan vælge vinklen. Man kan mærke på dem, at de synes, det er fedt, at de bare får et emne og ellers kan tale frit.Agnethe: Desuden får vi rigtig mange spon-sorgaver fra lokalområdet, og dem giver vi oplægsholderne som tak for, at de støtter et godt projekt. Det kan fx være vin eller en lille blomst.  

Hvad glæder I jer allermest til i år?Agnethe: Jeg glæder mig især til paneldebat-ten. Det er nogle spændende mennesker med spændende meninger, så det kan virkelig åbne op for nogle gode debatter.Rina: Der er så mange gode navne og så mange gode arrangementer i år, men jeg glæ-der mig også til dagene efter, hvor man kan sidde på instituttet og diskutere med andre studerende på tværs af fag. Sidste år var det fedt at kunne diskutere med andre stude-rende, fordi man pludselig havde set deres undervisere og fået et indblik i deres fag.Agnethe: Jeg glæder mig til bare at være der. Sidste år tog jeg til festival uden at have planlagt noget, fordi jeg egentlig gerne ville se det hele. Det var fedt bare at kunne gå rundt mellem arrangementerne med sine medstu-derende. Man kunne for eksempel starte med en forelæsning i storsalen, inden man skulle til koncert, og til sidst drikke en øl i Roland Bar. Det var mest fornemmelsen af bare at være der og opleve et både hyggeligt og akademisk miljø.Christine: Jeg glæder mig også til at vise vores institut frem. Jeg vil nemlig hive ven-ner og bekendte med under armen, og så vil jeg vise dem, at det er det her, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab kan. Med festivalen sprænger vi instituttets mure og viser, hvad vi har at byde på.Hvad får studerende fra andre institutter ud af at komme?Rina: Jeg har talt med mange, som overvejer at tage tilvalg ved IKK, og festivalen giver dem mulighed for at se instituttet og prøve nogle ting af. Det er en fed måde at snuse til, hvor-dan fagene kan bruges i praksis. Christine: Det er virkelig også et inspirations-boost til ens uddannelse, som kan få en til at tænke ”Gud, kan man også have den vinkel på studiet? Det vil jeg læse mere om.”

Rina: Det er et inspirations-boost, men også et motivations-boost. Nogle gange kan man godt køre lidt død på sit studie, og så er det svært at se, hvad man kan bruge det hele til i praksis. Men så kommer festivalen, og pludse-lig kan man se, hvad det kan bruges til i prak-sis, og hvorfor vores studier er relevante i den virkelig verden.Agnethe: Det er også god måde at møde nye mennesker på. Jo flere der kommer, jo hygge-ligere er det. Festivalen er bygget op omkring bygning 21, så det er meget koncentreret og derfor falder man hurtigt i snak med andre. Der er ingen stress, og der er ikke noget, der er obligatorisk. Du kan bare suge til dig af det, du har lyst til.Hvad gør man så, hvis man slet ikke kan vente til d. 5. marts? Agnethe: Først og fremmest kan man følge os på Facebook og Instagram, hvor vi løbende afslører nye navne på programmet, og så skal man komme til vores støttefredagsbar i Roland Bar i bygning 21 d. 13. februar, hvor hele over-skuddet går til festivalen. Rina: Til fredagsbaren vil der forhåbentlig være release af årets festivalsang, og temaet for aftenen er ’symposion’. Symposion er egentlig den ældste type ekstase, der handler om at snakke intellektuelt og drikke en masse vin, ligesom de gamle grækere.Agnethe: Og Dionysos er jo ekstasens gud, så man kan godt regne med en arrangørgruppe udklædt i togaer.Christine: Støttefredagsbaren d. 13. februar er altså en lille teaser, hvor man kan komme og få en smagsprøve på, hvad der skal ske til den rigtige IKK-festival.
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Støttefredagsbar med  
’Symposion’-tema  

i Roland Bar fredag den  
13. februar kl. 17 til 24

Dem kan du bl.a. opleve på  

IKK Festival 2015

Tue Andersen Nexø, Nicklas Freisleben Lund,  
Mikkel Frantzen, Martin Zerlang, Sebastian Leth-Petersen,  

Klaus Gormsen, Latterkongen, Syreregn, Lilian Munk Rösing,  
Teater Bæst, Sarah Sarina Rommedahl, Morten Michelsen,  

Annemette Kirkegaard, Tore Lind, Stig Jarl m.fl. 

Flere optrædende vil blive  

annonceret i løbet af februar.  

Følg med på ikkfestival.dk  

og på Facebook. 

E KSTAS E
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Informationsspecialist Kirsten Thomsen har på eget initiativ 
sørget for, at Det Humanistiske Fakultetsbibliotek emmer af 
debatter og kulturelle arrangementer.

Af Marie-Elisabeth Lei Holm, stud.mag.

FOLKENE  
BAG KULISSEN:
RIGT KULTURLIV 
PÅ HUMANIORAS 
BIBLIOTEK
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Du skænker det med al sandsynlighed ikke en 
tanke, når du låner eller afleverer bøger eller 
sætter dig ned for at forberede dig til en fore-
læsning på dit lokale fakultets- eller institut-
bibliotek. Du tænker ikke på folkene bag kulis-
sen på bibliotekerne. Dem, der kører bøger i 
varevogne fra sted til sted, for at du kan spare 
turen til et lidt fjernere bibliotek og nemt og 
bekvemt afhente – eller måske glemme at 
hente – en bog, et tidsskrift, et speciale, en 
artikel – you name it. Dem, som registrerer 
og nummererer bøgerne, stiller dem på plads, 
servicerer i skrankerne og holder orden på 
borde og stole. Som åbner biblioteket tidlig 
morgen og lukker det ned igen ud på afte-
nen. Folk, som gør et vigtigt arbejde for, at 
du aldrig behøver at mangle materiale, når du 
skal i gang med en større opgave, og for, at du 
ikke behøver sidde hjemme og studere i sel-
skab med larmende medkollegianere. 
     En af disse uundværlige medarbejdere, 
som får universitetsbibliotekerne og dermed 
din hverdag til at køre rundt, hedder Kirsten 
Thomsen. Hun er ansat på Det Humanistiske 
Fakultetsbibliotek, der ligesom de øvrige uni-
versitetsbiblioteker hører under Det Kongelige 
Bibliotek, og hun er en vaskeægte entusiast. 
Udover at tage del i bibliotekets daglige drift 

har hun egenhændigt sørget for, at der næsten 
hver uge i semesteret sker noget spændende 
på biblioteket i form af debatarrangementer, 
digtoplæsninger eller koncerter.

Fra internationale stjerneforfattere til 
happenings med klassisk musik

Under navnet ’liT.house’ har Kirsten Thom-
sen skabt et kulturelt forum, som hun har 
inddelt i underområderne ’Classic’, ’Debate’, 
’Performance’, ’Online’ og ’The PhD Platform’ 
– det sidste giver ph.d.-studerende mulighed 
for at øve sig på at formidle deres forskning.  
liT.house ’Classic’ dækker over skønlitteratu-
ren, som er kernen i liT.house, og her mødes 
anerkendte forfattere med universitetsansatte 
og studerende for at diskutere deres værker 
og læse op. 
     ’Debate’-initiativet indeholder alt fra debat-
ter om sociale medier og dansk politik til fra-
fald på ungdomsuddannelser og amerikansk 
udenrigspolitik, og paneldeltagerne kom-
mer blandt andet fra ambassader, medier og 
universiteter rundt omkring i landet. ’Perfor-
mance’ dækker over koncerter og danseop-
førelser, men rummer også udstillinger af de 
studerendes egne fotografier og malerier (læs 
artiklen om ’Studenternes Galleri’ på næste 

“MAN SKAL TURDE ENGAGERE SIG SOM 

STUDERENDE OG TAGE DEL I UNIVERSITE-

TETS LIV UD OVER FORELÆSNINGERNE.  

PÅ DEN MÅDE FÅR MAN ET MEGET BEDRE 

OG MERE GIVENDE STUDIELIV”

KIRSTEN THOMSEN  
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side, red.), og ’Online’ er en hjemmeside på 
biblioteket, hvor digital litteratur udstilles og 
diskuteres. 
     Efterårssemesteret 2014 bød på et væld af 
arrangementer. Forfatteren Dorthe Nors – som 
er den eneste danske forfatter nogensinde, 
der er blevet publiceret i The New Yorker – har 
gæstet biblioteket i samtale med lektor Lilian 
Munk Rösing, den hædrede blogpoet Asta 
Olivia Nordenhof har læst op og diskuteret 
politiske aspekter ved litteraturen med stude-
rende fra litteraturvidenskab, og en klassisk 
trio har spillet efterårssange fra alle tre sale i 
en koncert. Og det er bare et mindre udvalg 
af alle de arrangementer, der har fundet sted. 

Biblioteket som fællesskab

- Det hele begyndte med, at jeg tilbage i 2010 
undrede mig over, at så mange studerende 
vælger at sidde i et offentligt rum og være pri-
vate – det er jo et fællesskab, og det skal vi da 
bruge til noget, forklarer Kirsten Thomsen, da 
jeg spørger hende, hvordan det hele startede. 
Hun fortsætter: 
- Jeg besluttede mig for, at der skulle ske 
noget på biblioteket, og heldigvis var chefen 
lydhør, så vi iværksatte et pilotprojekt, og på 
den måde var liT.house født.

     Stille og roligt fandt Kirsten Thomsen frem 
til, at arrangementerne ikke behøvede at invol-
vere en hel reception med efterfølgende vin 
og formelle taler, men at det faktisk fungerede 
bedre med en simpel opstilling, hvor forskel-
lige paneldeltagere debatterede alt fra politik i 
Mellemøsten til renæssancedigtning for deref-
ter at diskutere videre med publikum.
     Alle arrangementerne er gratis, og det er 
langsomt men sikkert begyndt at gå op for de 
studerende, at deres lokale fakultetsbibliotek 
er mere end en læsesal, og arrangementerne 
bliver derfor mere og mere velbesøgte. 
- Jeg vil ikke have, at de studerende skal 
betragte biblioteket som udelukkende et rum 
med bogreoler og studiepladser. Man skal 
turde engagere sig som studerende og tage 
del i universitetets liv ud over forelæsningerne. 
På den måde får man et meget bedre og mere 
givende studieliv, forklarer Kirsten Thomsen 
smilende

Vi skal vende os mod verden

I det hele taget vil Kirsten Thomsen gerne give 
de studerende en fornemmelse af, at de er en 
del af en større helhed ved at styrke campus-
atmosfæren på universitetet:
- Biblioteket skal være en personlig ressource 

for de studerende, for her kan man både få ro 
og fred og nogle oplevelser, man måske ikke 
ville få ellers. I min studietid i 70’erne gik vi 
konstant til møder og arrangementer, men det 
var en helt anden tid. I dag er de studerede 
mere fokuserede på at komme hurtigt igen-
nem på grund af den politiske diskurs, og det 
er synd, for studietiden er en unik mulighed 
for at være aktiv og vende sig mod verden, 
understreger hun.  
     I de kommende måneder kan de humanio-
rastuderende og andre interesserede se frem til 
en gospelkoncert, et seminar om Michelange-
los digtning, et arrangement, hvor debutanter 
inden for litteratur læser op af deres tekster, 
og en debat om fremtidsforskning. Kirsten 
Thomsen ser rigtig gerne, at de studerende i 
stigende grad tager ejerskab over deres lokale 
bibliotek og er med til at arrangere begiven-
heder, så liT.house i højere grad kan blive bru-
gerdrevet. Det kræver dog, som hun siger, at 
de studerende tør vriste sig fri af presset over 
bunken af læsestof, som skal nås til i morgen 
og lige stoppe op et kort øjeblik for at dyrke 
kulturen – og fællesskabet. 

Kirsten Thomsen, cand.mag. i engelsk og 
litteraturvidenskab, er ophavskvinde til det 
kulturelle forum liT.house og en af de ildsjæle, 
der sikrer et levende og inspirerende studie-
miljø på fakultetsbiblioteket.  

Brug biblioteket!
Institutterne henvender sig i stigende 
grad til fakultetsbiblioteket, når de 
skal afholde arrangementer – det kan 
fx være i forbindelse med seminarer, 
debatter og receptioner ved akademi-
ske bogudgivelser. 
Biblioteket ønsker, at både studerende 
og ansatte i endnu højere grad anven-
der denne mulighed, da biblioteket er 
en integreret del af HUM og gerne vil 
bidrage til at skabe samling og mere 
sammenhæng i forskningsmiljøerne.
Kontakt derfor endelig Kirsten Thom-
sen på kit@kb.dk, hvis du har en ide til 
et arrangement. 
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STUDENTERNES 
GALLERI
På Det Humanistiske Fakultetsbibliotek holder Studenternes Galleri til. Galleriet drives af frivillige 
studerende og udstiller kunst fra kreative studerende fra hele KU. Galleriet har netop fejret fem 
års jubilæum med vinterudstillingen UNDER VAND OVERFLOD. Humanist har sat to af galleriets 
frivillige, de to kunsthistorie-studerende Louise Normand Christensen og Ida Lehrmann Madsen, 
stævne på biblioteket.

Af Natasha Finlov Bagger Fotos: Blake Mordala

Mens vi går rundt mellem værkerne på fakultetsbiblioteket, fortæller 
Ida Lehrmann Madsen og Louise Normand Christensen begejstret om 
galleriets seneste udstilling UNDER VAND OVERFLOD. Ferniseringen i 
december var en stor succes, og der dukkede mellem 50-100 menne-
sker op for at se den kunst, studerende fra blandt andet religionsviden-
skab, visuel kultur og filosofi havde udstillet. Udstillingen består af alt 
fra malerier til tegninger, fotokunst og skulpturer som fx en Mac i blåligt 
gele. Udstillingen kan stadig ses på fakultetsbiblioteket, fortæller de to 
kunsthistoriestuderende. Dog ikke alle værkerne.
- Enkelte værker er allerede blevet solgt, fordi der er nogen, der har 
forelsket sig i dem. Det er lidt fedt, siger Louise Normand Christensen. 
De to studerende konstaterer, at vinterudstillingen nok er Studenternes 
Galleris største succes indtil nu. Men selvom successen er dejlig, så er 
det ikke kun det, der driver værket. For de to studerende giver det at 
drive galleriet et tiltrængt pusterum i hverdagen som studerende.
- Vi synes, det er rigtig fedt at have noget ved siden af studiet, som ikke 
handler om at skulle forberede sig til undervisning og læse til eksamen 
– og så er det bare rart at lave noget gruppearbejde på tværs af studie-
retningerne. For gruppearbejde er ikke det, vi har mest af på studiet, 
fortæller Ida Lehrmann Madsen og tilføjer, at gruppen bag Studenter-
nes Galleri udgøres af ca. seks frivillige, der kommer fra vidt forskellige 
uddannelser på KU. 

Studerende udstiller gerne kunst

Det er nu fem år siden, at Studenternes Galleri opstod som et samar-
bejde mellem Institut for Kunst- og Kulturvidenskab og Det Humanistiske 

Fakultetsbibliotek. Og ifølge de to kunsthistoriestuderende var det et til-
trængt initiativ. De oplever nemlig på nærmeste hold, hvordan kunstud-
øvende studerende er mere end villige til at udstille deres værker.
- De bliver rigtig glade for at få deres værker op at hænge, og det er 
rart for dem at have noget at arbejde frem imod. Mange synes jo selv, 
at de er kreative, men de får ikke rigtig gjort noget ved det. Det handler 
nok tit om, at man ikke har nogen eller noget, man skal lave kunsten til, 
forklarer Ida Lehrmann Madsen.
 - Udstillingen presser dem til at få noget fra hånden og til at lave noget 
til vores tema. Fordi der er et nyt tema til hver udstilling, bliver de opfor-
dret til at kaste sig ud i noget andet, end de måske plejer. Det tror jeg 
giver én meget som kunstner. Og hvis man ikke har mulighed for at 
udstille sine værker, så hænger de jo bare derhjemme på væggen. Det 
er virkelig ærgerligt, tilføjer Louise Normand Christensen.

Ny udstilling, nyt tema

Udstillingerne i Studenternes Galleri ligger som oftest i april og novem-
ber måned, og de varer som regel to måneder. Processen starter med, 
at teamet af frivillige bliver enige om et tema. Herefter går de i gang 
med at lave open call-plakater, som opfordrer kunstnere rundt omkring 
på universitetet til at indsende deres kunst. På plakaterne står der, hvad 
temaet er og en kort beskrivelse af emnet, som helst skal være meget 
åbent for fortolkning. Når open call-perioden slutter, udvælger teamet 
de kunstværker, som skal indgå i udstillingen.
- Når vi så har udvalgt de værker, vi synes skal være med, laver vi den 
endelige ferniseringsplakat som reklame for udstillingen. Som regel har 
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STUDENTERNES 
GALLERI

“ENKELTE VÆRKER ER ALLEREDE BLEVET SOLGT, 

FORDI DER ER NOGEN, DER HAR FORELSKET SIG 

I DEM. DET ER LIDT FEDT”

LOUISE NORMAND CHRISTENSEN 

Navn: Ida Lehrmann Madsen 
Uddannelse: Kunsthistorie på 4. semester
Frivillig i galleriet: Et år

Navn: Louise Normand Christensen
Uddannelse: Kunsthistorie på 4. semester
Frivillig i galleriet: Ca. et halv år
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vi i teamet et møde på et par timer om ugen, men op til ferniserin-
gen har vi selvfølgelig lidt flere. Til sidste udstilling havde vi fx op mod 
halvtreds kunstværker at vælge iblandt. Det var ret mange, fortæller Ida 
Lehrmann Madsen. 
     Pigerne er begge glade for det praktiske arbejde i galleriet og ikke 
mindst for, at de på cv’et kan skrive, at de har været med til at drive et 
lille galleri med alt, hvad det indebærer af planlægning, udvælgelse af 
værker og ferniseringer.
- Det er virkelig givende at komme ud og prøve det af i praksis. Det er 
jo lidt ligesom at have et lille galleri selv, og man oplever, hvordan det 
er at have en udstilling – fx hvilke overvejelser, man skal gøre sig og den 
slags, siger Louise Normand Christensen.

Alle kan være med

Begge studerende har udstillet kunst tidligere, og de har blandt andet 
også selv udstillet tegninger, fotos og malerier i Studenternes Galleri. De 
slår dog begge fast, at man sagtens kan være en del af frivilligteamet, 
selvom man ikke ligefrem er kunstudøvende selv. Faktisk kan man også 
være med, selvom man slet ikke er til kunst. Man kan fx være med til at 
stå for galleriets PR og kommunikation. 
- Det kunstfaglige er rigtig relevant i forhold til vores kunsthistorie-stu-
die. Men er man ikke lige til det, så kan man sagtens bidrage med alt 
muligt andet. Vi har nogen, der er ret skrappe til det der med PR, for-
midling og sociale medier, og de har fx stået for at brande udstillingerne 
på vores Facebook-side, siger Ida Lehrmann Madsen og fortsætter: 
- Vi opdaterer siden hver uge med inspirerende kunst og billeder – og 
med et ”Kom og se udstillingen!” hvert semester. Det får vi mange likes 
på. Brandingen foregår også ved, at vi laver plakater om vores udstil-
linger, små foldere og den slags.
- Nogle elsker at sidde og klippe og klistre til vores foldere. Andre har 
været vildt glade for det praktiske arbejde med at få værkerne op at 
hænge, så det ser indbydende og flot ud. Så man kan få erfaring på 
mange forskellige områder af at være en del af teamet, og al slags kunst 
er selvfølgelig også velkommen. Har man ideer eller tiltag, må man også 
bare endelig byde ind, tilføjer Louise Normand Christensen.
- Vi søger i øvrigt altid nye frivillige i gruppen og tager imod dem med 
glæde. Så hvis man har lyst til at være en del af os frivillige, skal man bare 
sige til. Det er lige meget, hvad man studerer, eller hvor langt man er på 
sit studie. Man skal bare have tid og lyst, slutter Ida Lehrmann Madsen.

Vil du vide mere, udstille din egen kunst 
eller være med som frivillig, så kontakt 
Studenternes Galleri: 
studenternesgalleri@gmail.com

Studenternes Galleris åbningstider: 
Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

Mandag 8 - 21

Tirsdag 8 - 21

Onsdag 8 - 21

Torsdag 8 - 21

Fredag 8 - 18

Lørdag Lukket

Søndag Lukket

www.facebook.com/studenternesgalleri
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INNOVATIVE IDEER  
OG  
IVÆRKSÆTTERDRØMME?
Går du rundt med en lille drøm om at starte din egen virksomhed?  

Eller har du en rigtig god ide, som du bare ikke lige ved, hvordan du skal vide-

reudvikle? Så kan KU’s Innovation & Entrepreneurship Workshop måske være 

noget for dig. Den hjælper nemlig studerende med gode ideer og iværksæt-

terdrømme med at kaste sig ud i det – inden for KU’s trygge rammer.

Af Natasha Finlov Bagger

Bjarke Thomas Rubow er innovationskon-
sulent hos TEACH, der er fakultetets univer-
sitetspædagogiske center. Hvert semester 
afholder han innovations- og entreprenør-
skabsworkshops for studerende, som vil starte 
egen virksomhed eller fx lave en kommunika-
tionskampagne, en festival, et magasin el.lign.
- Man lærer om projekt- og virksomhedsle-
delse på workshopforløbet, men også om 
designtænkning, økonomi og bæredygtighed. 
Derudover får man nogle konkrete redskaber 
til brugerundersøgelser og innovations- og 
analysemetoder, fortæller Bjarke Thomas 
Rubow og fortsætter: 
- Kurset består af tre workshopgange med 
individuel rådgivning indimellem. Forløbet 
slutter af med, at alle fremlægger deres pro-
jekter. De studerende kommer fra hele KU, så 
man får et rigt netværk indadtil. Udadtil får 
man også et netværk, da folk fra erhvervslivet 
og start up-miljøet kommer og holder inspira-
tionsoplæg, forklarer Bjarke Thomas Rubow.  
 
Derfor skal du med på workshopforløbet

Workshopforløbet giver mulighed for at prøve 
ens faglighed af i praksis. Man er med til at 
skabe noget, som kan bruges uden for uni-
versitetet, mens koblingen til det akademiske 
stadig er der. 
- Man laver nogle fede projekter, der er ens 
egne. Og man får et netværk og en faglig bal-

last til cv’et, som kommende arbejdsgivere 
kan se. Det er meget værdifuldt, når man skal 
ud og have job bagefter. Innovation og entre-
prenørskab handler jo om at tage chancer og 
gribe muligheder. Tager man ingen chancer, 
så vinder man jo heller ingenting. Fordelen 
ved workshopforløbet er, at man får lov til at 
snuse til innovation og entreprenørskab, siger 
Bjarke Thomas Rubow og fortsætter: 
- Hvis du fejler, eller dit projekt falder til jor-
den, så taber du ingenting. Der er ingen risiko, 
for du er ikke hængt op på det økonomisk. 
Derfor er det en rigtig god ide at tage med 
på workshopforløbet. Vi skaber nogle trygge 
rammer for, at du kan få prøvet dine ideer af 
i virkeligheden.

På de næste sider kan du læse et interview 
med filosofistuderende Kirstine Leth Schütze 
og film- og medievidenskabsstuderende Ida 
Høyer Bom, der har deltaget på workshoppen.

Bjarke Thomas Rubow,
innovationskonsulent hos TEACH.

Læs mere om workshop- 
forløbet på 

ie.ku.dk

Næste workshop  
Tirsdag den 24/2, 10/3 og  
24/3 og fredag den 27/3 2015 

Tilmeldingsfrist  
17. februar
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EN IVÆRKSÆTTERDRØM 
FRA VIRKELIGHEDEN

31-34_Innovative ideer .indd   32 27/01/15   17.31



Iværksætteri på HUM   HUMANIST        33

Hvad var jeres iværksætter-ide?

- Ideen gik ud på at skabe et moderne kultur- og livsstilsmagasin målret-
tet unge kvinder. Den udsprang af en kritik af de modemagasiner, vi har 
i dag, der ofte er for indholdsløse og for stereotypiserende, syntes vi. 
Vi vil lave et magasin, der udfordrer kvinder i stedet. Ideen er at lave et 
onlinemagasin, fordi vi retter os mod den unge målgruppe. Vi arbejder 
ud fra et tema til hvert nummer og har et bredt kulturbegreb. Vi vil 
nemlig gerne vise, at kvinder interesserer sig for andet end makeup og 
mode. Vi interesserer os også for fx design og arkitektur, sport, viden-
skab og gadgets og populær- og finkultur.

Hvorfor valgte I at deltage i workshopforløbet?

- Vi vidste ikke rigtig, hvordan vi skulle komme i gang, og vi følte ikke, 
at vi kunne gøre det selv. Vi havde brug for noget kvalificeret hjælp og 
rådgivning. Det var faktisk helt tilfældigt, at en af os fandt opslaget om 
workshoppen inde på KUnet, men vi blev med det samme enige om, 
at det lød helt perfekt. Det var lige det, vi havde brug for. Så det var 
ret spontant egentlig. Vi vidste bare, at vi havde brug for vejledning og 
sparring for at komme videre.

Hvad var det bedste ved workshopforløbet?

- Det bedste har været, at der fra gang til gang var et nyt tema. Fx var 
der et tema om netværk, et om kunder og om finansiering og til sidst 
et om pitching. Man arbejder fokuseret, fordi kurset er delt op i de her 
temaer. Innovationskonsulenterne er også virkelig gode til at rådgive 
personligt. Man lærer bl.a. at arbejde ud fra Lean Startup-metoden, der 
kort fortalt går ud på at kaste sig ud i det, at få feedback fra brugerun-
dersøgelser og så ændre i ens produkt – for så at teste igen og igen. På 
den måde finder man ud af, om det, man laver, virker eller ej. Det var 
virkelig fedt, at hjulene blev holdt i gang på den måde, og at der blev 
stillet krav om at videreudvikle på ens ide. Det har også været fedt at få 
input fra medstuderende fra andre uddannelser.

Kirstine Leth Schütze og Ida Høyer Bom er studerende 

på KU. De læser hhv. filosofi og film- og medieviden-

skab og har begge deltaget på Innovation & Entrepre-

neurship Workshop. De havde en iværksætteride, som 

gik up på at omtænke magasiner for kvinder og lave et 

magasin, der ikke handler om slankekure og makeup-

tendenser. 

Tekst: Natasha Finlov Bagger 
Foto: Nikolaj Thaning Rentzmann 
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Hvad fik I ud af det i forhold til jeres ide?

- Vi fik kvalificeret ideen. Vi vidste ikke, hvor vi skulle starte, og vi havde 
en forestilling om, at vi skulle udvikle detaljerede forretningsplaner og 
lægge budget. Men vi lærte, at man ikke behøver det for at komme i 
gang. Det kan altid komme senere hen. Det vigtigste er at få testet sit 
projekt af på målgruppen og høre, hvad de synes om produktet, om 
indholdet og den visuelle identitet. Det er vigtigt ikke at tænke på at 
fejle. Man skal ikke være bange for fejlene, men bare kaste sig ud i det. 
Så lærte vi også at tage ud og samle erfaring fra nogle, som har prøvet 
det samme. Vi har blandt andet været ude og snakke med chefredaktø-
ren på Atlas over en kop kaffe. Han sagde, at det vigtigste var og altid 
ville være indholdet. Uanset hvor flot et magasin er, og om det er trykt 
eller online, så er det indholdet, der vægter. Fordi vi hele tiden tester, 
så lærer vi også, hvad for noget indhold, der fungerer. Vi lærer fra bru-
gerne selv og lærer at føle vores potentielle læseres behov. Det er nok 
det mest grundlæggende, vi har lært. Vi skal være dynamiske i vores 
indhold og vores måde at gøre tingene på.

Hvordan er det gået med jeres ide efterfølgende?

- Vi har fået nedsat en redaktionsgruppe ud fra vores netværk. Da vi 
skulle sælge ideen til dem, kom vores pitch-træning os virkelig til gode. 
Gruppen består af unge kvinder og en enkelt mand, som kommer fra 
vidt forskellige uddannelser. Vi har fokuseret meget på indholdet siden 
forløbet. I første omgang kommer vi ikke til at tjene penge på det, men 
det er heller ikke vores ambition. Målet er at få det til at løbe rundt og 
leve. Men vi planlægger at lave en crowdfunding op til vores launch. Vi 
har også tænkt os at søge nogle forskellige fonde, som vi tror kunne 
være interesserede. Derudover er vi også i gang med at nedsætte et 
advisory board, som består af professionelle inden for feltet. Dem kan vi 
sparre med, hvis vi har spørgsmål. Vores foreløbige plan er at udkomme 
online til maj.

Vil I anbefale Innovation & Entrepreneurship Workshop til andre 
studerende?

- Helt klart! Vi var ikke nået hertil, hvis ikke vi havde taget forløbet. Det 
er så nemt at holde et projekt tæt ind til kroppen og drømme om det 
med sin makker. Det at få andre til at se på det, bedømme og påvirke 
det, det er sårbart. Forløbet hjalp os med at tage det første skridt og 
lægge en plan. Man får et metodisk greb og får mod på at kaste sig ud 
i det. Vi tror, der er mange, som render rundt med virkelig gode ideer, 
som bare ikke bliver til noget. På forløbet her lærer man, hvordan man 
kommer i gang og får sine kompetencer og viden i spil i kombination 
med ideen. Vi kunne ikke have været foruden det.

 
Kirstine Leth Schütze og Ida Høyer Bom er 
åbne for skribenter, der kunne tænke sig 
at bidrage til magasinet. Så har man lyst til 
at være med, kan man skrive til dem på:

Ida_bom@hotmail.com

kirstine.schutze@gmail.com
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HVA’  MENER DU? 

Humaniora huser nogle af landets 
skarpeste hoveder, og forskerne 
på HUM ved alt muligt om utroligt 
meget. 

Men hvad mener de om emner, der 
ikke nødvendigvis ligger snævert 
inden for deres fagområde? Det skri-
ver de på skift om i denne klumme. 

Læs tidligere klummer med  
Sune Auken, Julie Sommerlund 
og Jes Fabricius Møller i arkivet på 
www.humanist.hum.ku.dk 

ER DET DEN ENSOMME ULV ELLER 
DEN KOLLEKTIVE HJERNEMASSE, 
DER GØR DET?  
DIALOG OM ENKELTPERSONS- OVER FOR 
KOLLEKTIV FORSKNING
Af Frans Gregersen, sprogprofessor på INSS og leder af Sprogforandringscentret

Forleden dag traf jeg en af vores lovende unge 
ph.d.-stipendiater. Efter at vi havde rundet fri-
sten for aflevering af afhandlingen og konsta-
teret, at han var i skrive-mode og optimistisk 
mht. at nå det, talte vi kort fremtid. Jeg nævnte 
FKK’s individuelle postdoc-stipendier, og han 
lyttede interesseret, men tilføjede så efter en 
kort pause: ’Men jeg vil nu egentlig hellere 
være med i et større projekt’. Det satte denne 
indre dialog i gang hos mig:

EnkeltFrans: Hvorfor så ’egentlig’ det? Du må 
da indrømme, at hver eneste gang du skriver 
sammen med andre, så går du på kompro-
mis. På kompromis med hensyn til skrivestil 
(nej, det der er for personligt, man skal ikke 
gerne kunne se, hvad vi hver især har bidra-
get med), med hensyn til fortolkninger (vi 
skal være enige) måske endda med hensyn 
til vinkling og problemstilling (nej, det er ikke 
sådan, den skal skæres). I stedet for at blive 
disciplineret til mainstream af en uforstående 
omverden af paradigmebevarende kolleger, 
kaldet peers, får vi i de store grupper standset 
ethvert optræk til originalitet og paradigme-
sprængning i opløbet, nemlig af de umiddel-

bare kolleger i forskergruppen. I hvert fald hvis 
ikke man ser det som gruppens opgave netop 
at sprænge paradigmer. Er du stensikker på, at 
det er en fordel for forskningen og ikke blot 
for opretholdelsen af gode sociale relationer, 
at så meget af dansk humanistisk forskning 
foregår i større grupper?

KollektivFrans: Næh, men jeg er stensikker 
på, at når man tager fat på et emne alene, kan 
man køre alt for langt ud af et sidespor, uden 
at man selv opdager det. Den risiko er der ikke, 
når man arbejder i en større gruppe. En større 
gruppe har jo også den simple fordel, at ikke 
alle behøver at være specialister på alt. Hvis 
der i gruppen er én, der er det, er det nok. På 
den måde kan man få mange flere sider af en 
problemstilling dækket ind, skrive meget bre-
dere behandlinger af komplicerede problem-
stillinger ved hjælp af arbejdsdeling. Så er det 
da rigtigt, at man skal passe på ikke samtidig 
at fremstille resultaterne i en form, der ligner 
havregrød, fordi den rammer lige ned i dansk 
normalprosa, men det er vel lige så ulideligt at 
læse alt for krukkede écriturer, som celebrerer 
individualitet til overmål.

EnkeltFrans: Jamen hvor kollektivt er det 
egentlig, at man arbejdsdeler sig frem til et 
kludetæppe af afsnit, som så sættes sam-
men efter en overordnet disposition. Der er 
jo næsten ingen, der skriver rigtigt sammen 
(faktisk har det været ganske sjovt og umåde-
lig lærerigt de få gange, hvor jeg har skrevet 
hver eneste sætning sammen med medforfat-
teren. Jeg kan godt forstå Bohr, der altid dikte-
rede og på den måde havde en sekretær som 
dialogpartner). I virkeligheden er det største 
problem vel, at finansieringen af forskningen 
mere og mere arbejder med kollektiver som 
den eneste model, når man er færdig med 
postdoc’en og dermed prioriterer den ene 
form på bekostning af den anden.

KollektivFrans: Det er vel ikke så sært. Forsk-
ningsrådene må indrette sig på de ufattelig 
mange flere forskere, der søger og kan komme 
i betragtning. Samtidig er det, hvad de unge 
mennesker ønsker. De vil gerne være i sociale 
sammenhænge, hvor de får med- og modspil. 
Det tror da pokker med den ekstremt lange 
vandring mod den faste ansættelse, man tilby-
der dem. For overhovedet at komme på sporet 
af tenure tracket skal man både have en ph.d.-
grad og en postdoc-periode. Enkeltpersonen 
kan nemt blive glemt i malstrømmen af centre 
og større projekter. Hvis man står alene, skal 
man være utrolig stærk i troen for at overleve. 
Omvendt kan de store projekter nemt skæv-
vride forskningsprioriteringerne.

EnkeltFrans: Nu lyder du næsten som mig.

KollektivFrans: Jeg er også dig.  
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DEPRESSION I SAMTIDIG LITTERATUR 
OG KULTUR

Mikkel Krause Frantzen Ph.d.-studerende på 
Institut for Kunst- og Kulturvidenskab.  
Født i 1983. Cand.mag. i litteraturvidenskab 
fra KU. Tidligere udlandsophold på Frei Uni-
versität i Berlin, Det Danske Institut i Damas-
kus og New School i New York. Litteraturan-
melder på Politiken.

Hvad handler dit projekt om? 

- Mit ph.d-projekt bærer titlen ’Going nowhere, slow’ og handler om 
depression i samtidig litteratur og kultur. Jeg skriver om romaner af 
David Foster Wallace og Michel Houellebecq, filmen ’Melancholia’ af 
Lars von Trier og værker af kunstnerduoen Claire Fontaine. Grundlæg-
gende retter mit studie sig ikke så meget mod depression som en indi-
viduel lidelse som mod depression i en mere social og politisk kontekst. 
Det handler om forholdet mellem depression og tid, om forestillinger 
og fantasier om fremtiden og dermed også om fiktioner, for slet ikke at 
taler om utopier.

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- Fordi WHO anslår, at depression er den mest udbredte form for psy-
kisk lidelse. Fordi depression synes at være vor tids sociale patologi, 
fordi alle går ned og står af og brænder ud, og fordi det for mig som 
litterat er interessant at undersøge, hvordan kulturelle repræsentationer 
reflekterer, kritiserer og/eller intensiverer sådan et vilkår. 

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- At fortsætte mit akademiske arbejde i krydsfeltet mellem kunst og 
politik. Og så handlede mit speciale om død, så jeg tænkte, at jeg lige 
så godt kunne fortsætte i den dur.

HVAD 
FORSKER  
FAKULTETETS  
PH.D.-  
STUDERENDE I?
Fakultetet har tilknyttet mere  
end 200 ph.d.-studerende.  
Vi har stillet tre af dem tre 
spørgsmål om deres forskning.
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ARABISKE MEDIER
 
Christine Crone Ph.d.-studerende på Institut 
for Tværkulturelle og Regionale Studier. Født 
i 1978. Cand.mag. i Mellemøstens sprog og 
samfund (arabisk) fra KU. Skrev speciale om 
arabisk nationalisme i dag i arabiske medier 
og intellektelle miljøer. Har tidligere arbej-
det som projektleder i NGO’en International 
Media Support. 

Hvad handler dit projekt om? 

- Om Al-Mayadeen, en ny pan-arabisk nyhedskanal, der blev lanceret 
i 2012 som konkurrent til fx al-Jazeera og al-Arabiya. Jeg undersøger 
kanalens politiske og ideologiske placering, herunder dens forsøg på at 
relancere værdier som arabisk nationalisme, politisk kunst og mod-
stand mod besættelsesmagter.

Hvorfor er det vigtigt/spændende?

- Fordi det er altafgørende, at vi i Europa interesserer os for og søger at 
forstå de aktuelle samfundsmæssige debatter, der finder sted hos vores 
naboer i den arabiske verden. At denne viden er vigtig – og spændende 
– blev vist klar for alle, da opstandene i Mellemøsten brød ud i 2011. 

Hvad er din motivation for at skrive en ph.d.?

- Det er at bidrage til en mere nuanceret forståelse af, hvad der rører sig 
i den arabiske verden i disse år – samt en personlig nysgerrighed efter 
at undersøge nostalgi-begrebet i en arabisk kontekst nærmere.

HANDEL I ANTIKKEN

Kasper Grønlund Evers Ph.d.-studerende  
på Saxo-Instituttet. Født i 1983. Kandidat i 
Historie og Latin fra KU. Desuden MA in  
Historical Research, Lancaster University 2009.

Hvad handler dit projekt om? 

- Jeg forsker i handlen mellem Romerriget og Indien, ca. år 30 f.v.t – 
300 e.v.t., for at belyse, hvordan langdistance handel konkret kunne 
lade sig gøre. Kort fortalt var der i århundreder en udstrakt samhandel 
via Rødehavet mellem Romerriget og indiske kongedømmer. Således 
fandt indisk peber vej helt op til imperiets grænser mod Skotland og 
Tyskland, mens romersk sølv, guld og vinkrukker findes spredt ud over 
store dele af Indien. 

Hvorfor er det vigtigt og spændende?

- Af tre årsager: 1) interaktion og udveksling af varer, mennesker, og 
idéer er ikke blot et moderne fænomen, men en uafbrudt historisk 
proces; 2) traditionelt har man betragtet romernes rolle i handlen som 
afgørende, men det viser sig, at indiske købmænd har været mindst lige 
så aktive; 3) endelig viser min forskning, at de kommercielle institutio-
ner bag henholdsvis de romerske og sydindiske købmænd har været 
forbløffende ens, hvilket tyder på en høj grad af indbyrdes tilpasning.

Hvad er motivationen for din ph.d.?

- Siden jeg skrev BA-projekt har jeg været fascineret af antikkens sam-
fund, og derfor er ph.d.’en ikke så meget et arbejde som en passion.
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FRA HIP HOP TIL 
INFORMATIONS-
VIDENSKAB
Rapperen og skuespilleren Al Agami blev i sommer 
optaget på bacheloruddannelsen i informations-
videnskab og kulturformidling på IVA. Humanist 
fangede den omvandrende hip hop-encyklopædi 
til en snak om ”musicology”, WikiLeaks og jagten 
på det perfekte beat.

Af Christian Baun, IVA

Humanist har sat Al Agami stævne på det 
Informationsvidenskabelige Akademi (IVA), 
det eneste af humanioras institutter, der ikke 
holder til på KUA. IVA’s studerende og ansatte 
har derimod deres helt egen uddannelsesborg 
placeret bag DR Byen. Her, langt væk fra ram-
pelys, trommemaskiner og musikstudier, men 
tættere på eksamenslæsning, fordybelse og 
den personlige dannelsesrejse, er rapperen Al 
Agami gået i gang med en BA-uddannelse.

Hvad har ført dig til IVA og en bachelor-
uddannelse i informationsvidenskab? 

- Jeg har altid interesseret mig for samlinger 
og for det at grave ting frem – fx breakbeats 
og obskure trommeloops. Jeg startede i sin 
tid med at samle på vinylplader. Her ledte jeg 
specifikt efter bestemte pladeselskaber, genrer 
eller en bestemt musiker, der havde en bestemt 
sound. Der er et godt drive i at finde frem til 
og lokalisere bestemte musikprodukter. Det er 
information retrieval, så det gør noget, fortæl-

ler Al Agami engageret, mens vi nyder vores 
varme akademikerkaffe på ”Broen” i centrum 
af IVA. Al Agami fortsætter: 
- Hvordan kan en hiphop-producer i Ghana 
bedst distribuere sine produktioner? Sådan 
noget synes jeg er spændende! Musik er der 
nok af, men hvordan finder man det, man 
leder efter, og det, man vil have? Og så fandt 
jeg ud af, at hvis jeg ville vide mere og virkelig 
skulle nørde, så måtte jeg ind og læse og for-
dybe mig.

Ambitioner og rapgenier

Big Data og business intelligence hænger godt 
sammen med markedsføring, salg og distribu-
tion, og der er penge at tjene på informations-
videnskab, mener Al Agami, der selv gerne vil 
arbejde med vidensbaser som for eksempel 
den succesrige www.RapGenius.com. 
- Rap Genius var nogle it-nørder, der var vilde 
med hiphop. De tænkte: Kunne det ikke være 
fedt med et system, hvor man kan finde tek-

sterne, men også finde links til andre sange og 
andre kunstnere? Nu hedder sitet bare Genius.
com og rummer meget mere end hiphop. Det 
er faktisk en wiki, som du selv kan præge. Og 
det tjener de kassen på, fortæller Al Agami og 
fortsætter: 
- Det her er for superfans. Du collecter IQ-
points i forhold til, hvor aktiv du er. Og de er 
rigtig gode til at tjekke kilder og er hårde ved 
hinanden. Det er peer review in action! mener 
rapperen, der også er inspireret af, hvordan 
hiphop er blevet et akademisk forskningsfelt 
i USA, hvor kunstnere som GZA (Wu-Tang 
Clan), KRS ONE og Afrika Bambaataa nu er 
nogle, man møder på Harvard og Princeton 
som forelæsere. Her bliver hiphop diskuteret 
og studeret i forhold til politik, historie, kultur, 
sociologi etc.

WikiLeaks og landet Lado

Ud over at være kendt som rapper og skuespil-
ler er Al Agami også statsløs kongesøn. Hans 
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“MUSIK ER DER NOK AF, MEN HVORDAN 

FINDER MAN DET, MAN LEDER EFTER, OG DET, 

MAN VIL HAVE?”

AL AGAMI 

Al Agami 
Rapper og skuespiller. Født Julius Robert Aleni 
Agami i kongeriget Lado i Afrika den 6. marts 
1972.
Har bl.a. arbejdet sammen med kunstnere 
som Thomas Blachman, Infernal, Kenneth 
Bager, Ida Corr, Caroline Henderson m.fl. 
Al Agami er statsløs flygtning under FN-
beskyttelse og har boet i Danmark siden han 
var helt lille. Han er er bror til Kuku og Joseph 
Agami, der også begge er rappere.

KILDE : WIKIPEDIA

far, John Bart Agami, var statsoverhoved i kon-
geriget Lado, som blev presset af de omkring-
liggende koloniserede stater i 1970’erne, og 
familien måtte derfor flygte fra Afrika. 
Er det rigtig, at dit land er nedlagt, spørger jeg 
ham. 
- Ja, det kan man godt sige, svarer Al Agami 
ærligt. 
- Det er nu blevet en del af Sydsudan, Uganda 
og Den Demokratiske Republik Congo. Men 
faktisk er informationssøgning også interessant 
i denne sammenhæng. Når min far i 70’erne 
skulle lave lobbyisme og finde informationer 
om vores land, så skulle han gå fra arkivar til 
arkivar, fra hovedstad til hovedstad, og måske 
var han heldig at få en enkelt kontrakt eller 
mikrofilm om Lados grænser med hjem, så han 
kunne bevise, at det geografiske område fak-
tisk var omfattet af nogle traktater. Det arbejde 
var hardcore!
     I dag foregår den slags arbejde helt ander-
ledes.

- Jeg søgte på min far i WikiLeaks og på, om 
der måske var noget om vores flugt fra Lado 
i starten af 1970’erne. Han havde i 1974 fået 
job og asyl på den amerikanske ambassade i 
Kinshasa, Congo, som dengang hed Zaïre. I 
WikiLeaks fandt jeg hele korrespondancen 
mellem udenrigsministeriet i USA, Bruxelles, 
Geneve og den amerikanske ambassade i Kins-
hasa om, hvordan de skulle placere min far og 
min familie. Det kunne jeg læse om i WikiLe-
aks. Vildt nok! fortæller Al Agami og slutter, 
da han skal hjem og forberede en koncert, han 
skal spille om aftenen: 
- Jeg kan se den teknologiske udvikling spejlet 
i mit eget liv: Lige fra jeg var tre år gammel og 
flygtede fra Afrika, til jeg små 40 år senere i 
Danmark kan søge i WikiLeaks og finde viden 
om min families flugt. Jeg fandt mine egne 
elektroniske spor, som før kun havde været et 
telex-spor. Jeg viste min far resultaterne, som 
han var imponeret over. Det var vildt og meget 
mere end teori.

Al Agami med sit band ‘Al Agami and The Supreme Courts’.
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Når en virksomhed skal udvikle en ny it-plat-
form, designer programmørerne typisk syste-
met først, og derefter tager de medarbejdere, 
der skal bruge systemet, over. Den proces 
giver ofte it-systemer med svære brugerflader, 
til stor frustration for brugerne. En af ideerne 
med den tværfaglige uddannelse kommunika-
tion og it, som blev oprettet i 2009, var netop 
at komme frustrationen over mislykkede it-
systemer til livs ved at ophæve de traditionelle 
faggrænser mellem teknikere og humanister, 
dataloger og kommunikatører. 
     Og at der har været et behov for kandi-
dater, der både forstår sig på den ”hårde” 
datalogi og den ”bløde” kommunikation, er 
tydeligt: Det første kuld kommunikation og it-
kandidater, som blev klækket i 2014, har alle 
fået et relevant job i it- eller medievirksomhe-
der, senest samme dag de afleverede speciale. 
     En af dem er 26-årige Nicoline Davidsen, 
som blev tilbudt et job på Nordisk Film, så 
snart hun var blevet kandidat:
- Noget, jeg altid kæmper for på arbejdet, 
er, at vi skal fokusere på brugerens behov fra 

start, når vi udvikler it-løsninger. Om det så er 
placeringen af en knap på en hjemmeside eller 
måske strukturering af store mængder infor-
mation på samme hjemmeside, er det afgø-
rende, at brugeren er i centrum. Det er ikke 
bare godt for brugeren, men også for forret-
ningen, fortæller Nicoline Davidsen, der arbej-
der som user experience consultant i Nordisk 
Film. Hun fortsætter: 
- For hvis man ikke tænker brugeren med, viser 
det sig næsten altid, at der er mangler ved løs-
ningen. Mangler, som kunne være undgået. 
Og problemet er, at når et it-system først er sat 
i verden, er det ofte meget dyrt og omstæn-
deligt at ændre på det. Så er det klart mere 
hensigtsmæssigt at tænke brugeren med fra 
start og bruge den tid, det tager at analysere 
brugeradfærd, teste, indsamle flere data, før 
man leverer den færdige løsning.
     Som user experience consultant har Nicoline 
Davidsen berøring med mange af Nordisk Films 
digitale forretningsområder.
- Jeg laver fx digitale løsninger for goodti-
mes, som er et nyt gavekoncept, hvor folk kan 

købe gavekort – der skulle bl.a. designes helt 
nye brugerflader. Jeg er også involveret i bil-
letlugen.dk, som de fleste nok kender, og en 
børnebiograf-app, der hedder Min Bio.

Cand. hvad for noget?

Umiddelbart skulle man tro, det ville være et 
handicap at komme ud på arbejdsmarkedet 
med en helt ny og uprøvet uddannelse som 
kommunikation og it, men det har tydeligvis 
ikke været tilfældet. Lektor Stine Lomborg, der 
er en af de faste undervisere på uddannelsen, 
har et bud på hvorfor:
- En af de ting, vi arbejder systematisk med på 
uddannelsen, er integration mellem teori og 
praksis; de studerende får løbende mulighed 
for at løse konkrete cases for eksterne sam-
arbejdspartnere, og vi samarbejder i det hele 
taget tæt med virksomheder, som ofte kom-
mer på besøg og deler ud af deres praktiske 
viden og problemstillinger. Jeg tror derfor, at 
de studerende hurtigt lærer at forstå og kom-
munikere, hvad de kan bidrage med fagligt i 
en virksomhed. De ved, hvad de kan, med 

”DET ER GOD  
FORRETNING AT  
GIVE IT-BRUGEREN  
EN GOD OPLEVELSE”
På den tværfaglige uddannelse kommunikation og it får de studerende ikke 
bare indsigt i it-systemers opbygning, men også dyb viden om, hvordan vi 
mennesker bruger systemerne. Det gør dem i stand til at udvikle it med 
brugeren i centrum, og den evne til at bygge bro mellem it og mennesker 
har gjort kandidaterne fra uddannelsen særdeles eftertragtede. Humanist 
har mødt en af de nyslåede kandidater, Nicoline Davidsen, som nu arbejder 
i Nordisk Film.

Tekst og foto: Carsten Munk Hansen
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Om kommunikation og it 
Uddannelsen kommunikation og it blev etableret i 2009  
som et samarbejde mellem Institut for Medier, Erkendelse  
og Formidling og Datalogisk Institut, og forskere fra begge  
institutter deles om undervisningen. Tanken med uddannelsen 
er at give studerende indsigt i de forskellige digitale  
muligheder og løsninger, der er tilgængelige, og koble dem 
med viden om brugernes behov og adfærd. De første otte 
kandidater blev færdige i 2014, og de har alle fået relevant 
arbejde umiddelbart efter uddannelsens afslutning.
 
Læs mere om kommunikation og it på studier.ku.dk.

Nicoline Davidsen foran den ikoniske indgang til sin arbejdsplads Nordisk Film i Valby. 

andre ord. De kan tale teknik med en it-udvik-
ler, men de kan også tale med forretningsud-
viklere, ledelse og brugere. 
     Det kan Nicoline Davidsen nikke genken-
dende til: 
- Ud over grundlæggende teoretiske fag som 
programmering, systemudvikling, kommu-
nikationsteori og interaktionsdesign er der 
løbende mulighed for at prøve kræfter med 
konceptudvikling, hvor vi får reelle cases, som 
vi skal løse for virksomheder og organisatio-
ner, og det giver en uvurderlig erfaring, siger 
Nicoline Davidsen.
- Vi udviklede blandt andet et spil for Folke-
kirkens Nødhjælp, Nødhjælpslandsbyen. Det 
lignede lidt en mellemting mellem SIMS og 
Farmville, og det gik ud på at hjælpe med at 
etablere fx vandforsyning i en landsby, og når 
man gjorde det, donerede man også penge i 
virkeligheden. 
     Arbejdet med konceptudvikling gav Nico-
line Davidsen blod på tanden, så da chancen 
for et semesters praktik i Nordisk Film bød sig, 
slog hun til og søgte praktikstillingen med det 
samme. Praktikken udviklede sig til en stilling 
som studentermedhjælp, der nu er blevet kon-
verteret til en fast stilling som user experience 
consultant. 

De studerende i centrum –  
ligesom brugerne

Nicoline Davidsens årgang 2009 på kommu-
nikation og it, som altså også var den første, 
bestod af godt 45 studerende, og det betød, 
at der var mulighed for at lære alle sine med-
studerende godt at kende. 
- Vi har haft et sammenhold som en gymnasie-
klasse, og både socialt og fagligt har vi været 
gode til at dele viden og erfaringer på tværs af 
årgangen. Og så har alle bakket op om uddan-
nelsen og været interesseret i at gøre den 
så god som muligt på en meget konstruktiv 
måde. Så vi har fx holdt møder med under-
viserne og diskuteret undervisningen, siger 
Nicoline Davidsen og slutter:
- Og de har lyttet til os og været interesseret 
i at høre, hvordan vi sammen kunne finde de 
bedste undervisningsformer. Det, tror jeg, er 
en af styrkerne ved at læse på en ny og tvær-
faglig uddannelse; der er ingen gamle tradi-
tioner at forholde sig til, så man gør det, der 
virker for de studerende og for underviserne. 
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Bibliografiske referencer – eller litteraturhen-
visninger – skal der altid være i tekster, der 
bygger på andres arbejde. Det gælder både 
meninger, vurderinger, talmateriale, modeller, 
resultater og konklusioner.

Det er de færreste i den videnskabelige verden, 
der modtager åbenbaringer. De fleste viden-
skabelige arbejder bygger på en lang kæde 
af påvirkninger og inspirationer fra andre. Ny 
viden bliver til, ved at forskere billedligt talt 
står på skuldrene af hinanden og bygger på et 
fælles fundament af viden, undersøgelser og 
erfaringer. Hovedformålet med at udarbejde 
referencer er derfor at underbygge sit eget 
arbejde ved at yde dokumentation for teksten 
og samtidig sikre genfinding af kilder.

Ærlighed varer længst

De kilder, man bygger på, er resultatet af hårdt 
arbejde, derfor er det uærligt ikke at give sine 
kilder den kredit, de fortjener. Desuden skal 
man dokumentere sine synspunkter, og hvis 
disse stammer fra andre, skal det klart fremgå. 
Læseren skal kunne vurdere, om det pågæl-

dende arbejde bygger på et gyldigt grundlag, 
eller om vigtig information mangler. Denne 
vurdering kan kun foretages, hvis der er rede-
gjort for brug af kilder i form af referencer. 
Der er tale om en balanceakt på flere punkter. 

Hvis man citerer andre i meget stort 
omfang i forhold til ens egne resul-
tater, analyse og diskussion, kommer 
produktet til at savne originalitet. 
Hvis man undlader at gøre det, bliver 
det subjektivt og udokumenteret og 
dermed uvidenskabeligt.
     Men det er snyderi ikke at angive 
sine kilder! Plagiering og dermed 
snyd kan i værste tilfælde resultere i 
bortvisning!

Skal man have referencer på alt?

For folk, der ikke er trænede i viden-
skabelig publicering, kan det være 

svært at vurdere, hvor langt dokumentations-
kravet går. Skal man også dokumentere det, 
vi alle sammen ved? Tommelfingerreglen er, 
at når en 
viden er 
helt ukon-
troversiel 
og udgør 
en del af 
det fælles 
grundlag, som alle i professionen deler, fx at 
Newton er tyngdelovens fader, eller at Hitler 
skrev ’Mein Kampf’, behøver man ikke at føre 
sandhedsbevis for det. Men ellers gælder det, 
at man hellere skal anvende én reference for 
meget end én for lidt.

No namedropping, please

Set ud fra den enkelte forfatters synspunkt 
kan der være mange grunde til at citere andres 
arbejde. Nogle af disse grunde har karakter 
af videnskabelige uvaner. ’Namedropping’, at 
man refererer andre i bundter som dokumen-
tation for synspunkter, der ikke er centrale i 
ens værk, er nok den værste. Bibliografiske 
referencer handler om dokumentation og gen-
finding, ikke om udstilling af egen belæsthed.   
     En anden uvane kan findes i forholdet til 
ens egne tidligere publikationer. Her gælder 
det, at man skal citere eget tidligere arbejde, 
hvis man anvender/genbruger det. Ellers kaldes 
det for selv-plagiering. Omvendt skal man ikke 
citere sig selv i for høj grad, hvis der ikke er 
anden grund end at promovere sig selv.

Et værktøj, der er lige til at bruge

På det nye site finder du præcise angivelser 
af, hvordan du laver teksthenvisninger og en 
gennemgang af både fastformsdokumenter 
og elektroniske dokumenter, og helt konkrete 

eksempler på, hvordan du 
laver litteraturlister.
     Sitet er oprindelig udar-
bejdet af Annette Skov fra 
Danmarks Biblioteksskole og 
efterfølgende revideret af 
blandt andre Bo Gerner Niel-

sen og Christine Nordentoft fra IVA.

Læs mere på  
iva.ku.dk/refererkorrekt

REFERERER DU  
KORREKT? 
FIND UD AF DET PÅ IVA.KU.DK/REFERERKORREKT

Et nyt website på IVA giver nem indføring i, hvordan  
du udarbejder bibliografiske referencer.

Af Bo Gerner Nielsen og Bodil Christensen, IVA

“DET ER UÆRLIGT IKKE AT GIVE 

SINE KILDER DEN KREDIT, DE 

FORTJENER...”
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DEN FORETRUKNE 
FAGFORENING OG 
A-KASSE FOR 
HUMANISTER

Fagligt fællesskab. Værdifulde kurser og arrangementer. Karrierevejled-

ning og juridisk rådgivning både til studiejob og som færdiguddannet. 

Økonomisk sikring ved ledighed. Rabat på fitness, forsikring, bank, 

aviser, bøger, mad, rejser.

SOM STUDIEMEDLEM I DM OG MA FÅR DU:

 MELD DIG IND PÅ
 CANDPORTALEN.DK

ER DU DEN  
BEDSTE 
AMBASSADØR  
FOR DIN 
UDDANNELSE? 
BLIV TUTOR!
Til september starter mere end 2000 nye  

studerende på Det Humanistiske Fakultet.  

Som tutor får du mulighed for at bruge dine  

erfaringer og ideer til at give dem den bedste  

start på universitetslivet.

Stillingen

Den vigtigste opgave for fakultetets tutorer er at byde de nye studerende velkom-
men og sørge for, de bliver en del af det sociale og faglige fællesskab på studiet. 
Som tutor er det vigtigt, at du er social, udadvendt og har et godt overblik.  
Du skal være god til at samarbejde og have lyst til at indgå og arbejde i et  
fællesskab, hvor seriøsitet og sjov går hånd i hånd.
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FRA IVÆRKSÆTTERDRØM  
TIL VIRKELIGHED
De to studerende Kirstine Leth Schütze og Ida Høyer Bom ud-
kommer til maj med et nyt online kultur- og livsstilsmagasin til 
unge kvinder. De fik hjælp til opstarten på KU’s Innovation & 
Entrepreneurship Workshop.


