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Kronen på værket 
Amerikansk politik og mellemøstlige forhold har optaget Anne Dibbern 
gennem hele hendes studietid. Hør hvordan hun på fornem vis forener  
de to områder i sit speciale
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Skal du være gymnasielærer?
Hvordan ser gymnasiet ud efter gymnasiereformen?•	

Hvordan bliver man ansat i gymnasieskolen?•	

Hvordan er det at være gymnasielærer?•	

Gymnasiedag den 5. marts fra 12-15 giver mere information om 

ansættelse og karriere i gymnasieskolen.

Hør oplæg fra en konsulent fra Gymnasieskolernes Lærerfor-

ening (GL), en gymnasielærer samt en gymnasierektor.

Tilmeld dig på

www.studieportal.hum.ku.dk/studievejledning/tilmelding/gymnasiedag2009/

Med venlig hilsen

Studie- og Karrierevejledningen Humaniora

www.hum.ku.dk/vejledning

Torsdag den 26. februar, kl. 10-12 i 23.0.49

Økonomien, personalet, organisationen og alle projekterne 

På mødet præsenterer dekanen og fakultetsdirektøren deres syn  

på fakultetets status og udvikling.   

Der vil naturligvis være mulighed for at stille spørgsmål, og alle 

TAP-ansatte opfordres til at møde op.      

Dialogmøde for alle TAP-ansatte
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484
SPeciAler

PARKLIFE
interview med Maria Finn, der er installationskunstner og 
humanistisk ph.d.-studerende med et godt øje for parker

cAmPUS-PLANER
Projekteringen af KUA2 er i gang igen. 
Se billederne og læs om visionerne!

NR. 8  27. åRGANG  DEcEmBER 2008

ISLAm I ET NYT LYS
KU’s nye islamsatsning sætter fokus på Mellemøsten. læs interviewet med  
de humanistiske forskere bag satsningen og med to studerende fra islamiske Studier

Fakultetets studerende har det seneste  
halve år produceret hele 484 specialer.
læs om hvem, der har skrevet om hvad!
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Kulturnat på KUA 
Tema: Spil og spilleregler

Humanist 

Udgives af Det Humanistiske Fakul tet 

på Københavns Universitet. 

Distribution

Magasinet distribueres til fakultetets

institutter og centre samt til gangarealerne på KUA

Frekvens

Humanist udkommer hver måned, 

dog ikke i januar, juli og august

Web

Se www.humanist.hum.ku.dk for 

annonceinfo, deadlines og magasinet i e-pages

 

aDresse

Humanist

Det Humanistiske Fakultet,  

Københavns Universitet 

Njalsgade 80, lokale 18.1.80 

2300 København S

redaktion@humanist.ku.dk
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Specialetanker

pmunch@hum.ku.dk

Af Anne lind-Trapaf pernille Munch toldam

Engelskstuderende Anne Dibbern er i gang med 
sit speciale. Her forener hun to områder, hun har 
brændt for gennem hele sin studietid: amerikansk 
politik og mellemøstlige forhold. Måske netop 
derfor tager selvkritikken af og til over – men andre 
gange tror hun også, at 'det bliver meget godt'.

Det er simpelthen 
det mest banale, 
jeg nogensinde har 
skrevet 

”

”

04 Kirsten Refsing i blækhuset
Hvor meget eller hvor lidt engelsk, må universiteterne bruge i undervisningen og 

forskningen? politikerne har holdninger. Det har dekanen også. læs dem her!

05 Skarpt hjørne 
Dronningen er blandt gæsterne, når afdeling for 

Dialektforskning den 20. februar fejrer sit 100-års jubilæum

06 Årets Stuart
Studerende og undervisere på engerom har vidst det i mange år, men med tildelingen af 

kU’s undervisningspris har hele kU fået øjnene op for, at Stuart Ward er en
 fremragende underviser

12 Kaffe med kig til kanalen
Studiemiljøet får i øjeblikket et ordentligt løft på institut for kunst- og kulturvidenskab, 

hvor en studentercafé og en tidsskriftscafé er blandt de foreløbige resultater

14 Skriften på væggen
Gennem mere end 30 år har toiletvæggene på gamle kUa været et yndet sted for stude-

rende at nedfælde tanker og holdninger. Humanist satte sig for at dokumentere graffitien

16 Fokus på specialer
Specialestuderende anne Dibbern fra afdeling for engelsk skyder Humanists nye 

interviewrække med humanistiske specialeskrivere godt i gang

 
20 Formidlingskroner haves, dygtige formidlere søges!

Fakultetets Formidlingsudvalg har fået til opgave at fordele 1,5 mio. kr.
 til formidlingsaktiviteter på Det Humanistiske Fakultet i 2009

22 Champagne og kransekage 
HUM21-strategiprojektet blev afsluttet på fakultetets nytårskur den 19. januar i kantinen. 

Men ideerne og initiativerne lever videre, viste en række præsentationer på dagen

24 ToRS i Kina
i efteråret 2008 var en gruppe ansatte fra institut for tværkulturelle og regionale Studier i 

kina. Det kom der flere spændende resultater ud af.

26 Nyt fra Studieafdelingen 
Studieafdelingen informerer om forårets ansøgningsfrister

27 Studie- og Karrierevejledningens kalender
Få et overblik over forårets mange spændende arrangementer for studerende

28 Kort og godt

32 Søndre Campus
Følg med i den kommende tids byggeplaner

34 KU og klima 
Hvordan tackler vi klimaudfordringen? Måske kommer du nærmere svaret på kU’s 

internationale klimakongres og foredragsrækken ’climate lectures’

35 Kalender

ÅretS HaralD

carstenhansen@hum.ku.dk
Af Anne lind-Trap

af carsten Munk Hansen

Dear Harald 
nå nej, kære Stuart !

Årets Harald er en pris, som universitetet hvert år uddeler til en underviser, som 

har udmærket sig med særlig god og inspirerende undervisning. I 2008 gik por-

celænsuglen til lektor Stuart Ward fra Institut for Engelsk, Germansk 

Foto: Lizette Kabre
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Det forlyder, at der nu er flertal uden om rege-

ringen for ved lov at begrænse universiteter-

nes mulighed for at forske og undervise på både 

dansk og engelsk ”efter forgodtbefindende”. 

Argumentet for, at man ikke kan overlade det til 

universiteterne at afgøre, hvilket sprog der skal i 

spil hvornår, er, at det danske sprog er truet af 

engelsk. 

Men stop lige en halv! Det danske sprog har 

over seks millioner modersmålsbrugere 

og dertil et stort antal mennesker, der har dansk 

som andetsprog. Det danske sprog har en stat 

og en hær bag sig og et skriftsprog med århund-

rede lange traditioner i ryggen. Et truet sprog har 

nogle få tusinde eller færre modersmålsbrugere 

og er enten uden skrift eller uden stat og hær 

eller begge dele. Myten om, at dansk er ”truet” 

som sprog, strider imod al sund fornuft og bør 

ikke pustes yderligere op.

Et sprog er en levende organisme. Sproget 

spiser lystigt af alt, hvad der er tiltrækkende, 

fordøjer noget og spytter resten ud. Det danske 

sprog har altid haft en god appetit, og derfor 

er det krydret med alskens ord og vendinger fra 

mange forskellige sprog op gennem tiden. Det er 

en berigelse af dansk og ikke en forarmelse. Og 

forslugne levende organismer er ikke lige til at 

lægge i lænker.

Hvorfor er universiteterne så uartige, at de 

begynder at publicere og undervise på 

engelsk i stor stil her i det 21. århundrede? Er uni-

versiteterne i virkeligheden ude på at lemlæs-te 

og berøve vores modersmål dets værdighed? Vil 

de indføre et nyt elitesprog, så de kan være helt 

sikre på, at befolkningen ikke kan finde ud af, 

hvad de laver?

Nej, naturligvis ikke! En af grundene til, at 

vi overhovedet ved noget om vores eget 

sprog, er for eksempel den forskning i det, der 

finder sted på universiteternes sprogfag. Univer-

sitetsfolk taler og skriver meget, og når det ikke 

lige drejer sig om at leve op til videnskabsmini-

sterens og egne ønsker om internationalt samar-

bejde, om forskning og om højere uddannelser, 

så gør de det såmænd på dansk – med hinanden 

og med de studerende, med pressen og i artikler 

eller bøger skrevet for ikke-eksperter. Dansk er 

ikke engang truet på universiteterne, og enhver, 

der tror, at det er, bør komme på besøg og for-

visse sig om, at det ikke er sandt.

Sprogspørgsmål fremkalder lidenskabelige 

holdninger, og det er godt, for sproget er den 

helt basale forudsætning for, at mennesker kan 

leve i regulerede samfund og drøfte ting med 

hinanden. Men det er ikke godt, når man lader 

lidenskaben tage overhånd og omsætter den i 

lovgivning med uoverskuelige konsekvenser for 

universiteternes muligheder for at være en del af 

den internationale forskningsverden.

Kan vi ikke forlange af politikerne, at de lige 

tænker sig om en ekstra gang og tager sig 

god tid til at undersøge, hvad en særlov om brug 

af dansk på universiteterne vil betyde for Dan-

marks position internationalt, for danske universi-

teters mulighed for at tiltrække udenlandske stu-

derende og forskere og for danske studerendes 

mulighed for at uddanne sig til at fungere i en 

verden, der er meget større end Danmark? !
!

Brug sproget til omtanke

h u m a n i s t         Februar 20094

er dansk så truet, at det er nødvendigt at lovgive om, hvor meget eller lidt  
universiteterne bruger engelsk i undervisningen og forskningen? Det mener dekan 
kirsten refsing ikke.
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Fra høstkælling til hængerøv

Er man til sjove ord fra Danmarks glemte vokabula-

rium, er afdelingens bibliotek et slaraffenland: gloøje, 

græssmør, grøftebalk, gnatting, høstkælling, ildhår er 

ord, man finder dokumenteret blandt tusindvis af an-

dre i ømålsforskernes arkivæsker – den ene af de to 

forskningslinjer, der udgør Afdeling for Dialektforsk-

ning. Den anden gruppe forskere er sociolingvisterne, 

der blandt andet forsker i københavnerdialekter, 

multietnolekt og ungdomssprog.

   Ømålsordbogen er allerede et digert værk, der 

bygger på godt 20 års forskning i gamle danske ord 

og dialekter – og forskningen skal fortsætte i mange 

år fremover.

   Københavnsk og det sprog, der kommer ud af 

munden på hængerøvsgenerationen, er i søgelyset, 

når dialektforskeren undersøger storbyen – og det er 

et af temaerne i jubilæumsprogrammet. Dagens pro-

gram omfatter også bl.a. bornholmsk syntaks, danske 

dialekters vilkår og dialektforskningens akademiske 

praksis.

Læs hele programmet på 

www.dialektforskning.ku.dk. 

Her kan du også læse om den jubilæumsbog, der er 

udgivet i forbindelse med 100-året.

Når danske borgere er så heldige at fylde 100 år, får 

de en hilsen fra kongen eller dronningen. Det gælder 

også danske universiteter, for hendes majestæt Dron-

ning Margrethe er blandt gæsterne, når Afdeling for 

Dialektforskning fejrer sin 100-års fødselsdag den 20. 

februar. Ud over dronningens besøg byder dagen på 

festforedrag ved afdelingens medarbejdere, korsang 

og naturligvis noget lækkert til ganen, som det sig 

hør og bør til en rigtig fest.

    Det hele begyndte med, at Foreningen Danmarks 

Folkeminder i 1909 nedsatte Udvalget for Folkemål 

til at optegne og indsamle oplysninger om danske 

dialekter – først som selvstændig institution, så i 

1960 som Institut for Dansk Dialektforskning ved 

Københavns Universitet og fra 2003 som Afdeling 

for Dialektforskning. Dialektforskning er et af tre 

forskningscentre under Nordisk Forskningsinstitut, 

hvor Bente Holmberg er institutleder.

   Siden begyndelsen er det sammenhængen mellem 

sprog og kultur, der har været omdrejningspunktet 

for dialektforskningens arbejde, og siden 1909 har de 

tilknyttede forskere indsamlet, studeret og doku-

menteret sproglig dansk kulturarv. Dialektforskning 

er således en guldgrube af viden om talesprogets 

mangfoldighed og fortsatte udvikling.       

atl@hum.ku.dk

Af Anne lind-TrapTekst og fotos af Anne Trap-Lind

Først var ordet – og det har de holdt godt øje med i alle dets forunderlige 

afskygninger på afdeling for Dialektforskning, siden afdelingen blev født som 

udvalg for Folkemål 20. februar 1909. Dialektforskning fejrer 100-året og invi-

terer til jubilæumsfest med pomp og royal pragt den 20. februar 2009.

& Ildhår 

DialektForskning FylDer 100 år 

gloøje!  

! h u m a n i s t         Februar 20095

Alle interesserede er velkomne 
til Afdeling for Dialektforsknings 
100-års jubilæum, der løber af 
stablen fredag den 20. februar. 
Af hensyn til planlægningen skal 
du tilmelde dig. Det gør du på 
dialekt@hum.ku.dk eller på  
telefon 35 32 85 00

På billederne her kan man se, at 

ordene i de danske dialekter fylder. 

afdeling for Dialektforskning har 

adskillige hundrede hyldemeter og 

arkivkasser fyldt med dokumentation 

af den sproglige danske kulturarv. 

stemplet ovenfor er 100 år gammelt 

og er fra første gang navnet udvalget 

for Folkemål blev taget i brug.

Dialektforskning.indd   5 27-01-2009   01:13:04



h u m a n i s t         December 20086

Årets HaralD

carstenhansen@hum.ku.dk

Af Anne lind-Trapaf Carsten Munk Hansen

Dear Harald 
Nå nej, Kære stuart !
Årets Harald er en pris, som universitetet hvert år uddeler til en underviser, som 
har udmærket sig med særlig god og inspirerende undervisning. I 2008 gik porce-
lænsuglen til lektor Stuart Ward fra Institut for Engelsk, Germansk og Romansk.  
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Fra:   Carsten Munk Hansen
Sendt:  6. januar 2009 12:20
Til:   Stuart Ward
Emne:  Årets Harald

Kære Stuart
Først og fremmest et stort til lykke med Harald’en! 
I motiveringen beskriver de studerende fra Engerom dig som en vidende og engageret undervi-
ser, men også som en, der ikke forsøger at give indtryk af, at han sidder inde med sandheden. Er 
det en beskrivelse, du kan genkende? 
De studerende skriver også, at du er kendt for at bruge humor på en meget konstruktiv måde i 
undervisningen. Bruger du humor som et slags pædagogisk instrument?
Mvh, Carsten

h u m a n i s t         Februar 20098

Årets HaralD

Fra:   Stuart Ward
Sendt:  7. januar 2009 13:51
Til:   Carsten Munk Hansen
Emne:  SV: Årets Harald

Dear Carsten
Thank you very much!
I think “yes and no”. Obviously you have to go into a classroom with a few ideas as to how you 
might respond to a given problem or question, and you have to be prepared to engage with 
students in an argumentative way if you feel that they aren’t on the right track. 
What I imagine the Engerom students are getting at is that history is fundamentally a  
problem-oriented discipline, and it is the very nature of a problem that it permits no “ultima-
tive” resolution. If there is no room for debate, then the subject loses its edge. My teaching, 
therefore, tends to focus on either unresolved areas of long-standing historiographical dis-
pute, or newly emerging perspectives that are seen as controversial or problematic. 
And no, I certainly do not use humour like that. You won’t find any jokes written in the mar-
gins of my lecture notes!! Sometimes the humour is in the historical source material itself and 
my role is merely to tease out the comical implications of a particular document or source, as a 
means of inviting wider reflection or (I confess, at times) to keep the students awake. 
But I try to be aware that the “witty asides” should be just that – on the side, and not at cen-
tre stage. But to be honest it is not something that I reflect on all that much.
All best, Stuart

[

[

Fra: Carsten Munk Hansen
Sendt: 9. januar 2009 10:33
Til: Stuart Ward
Emne: SV: Årets Harald

Kære Stuart 
Mange tak for svaret. Jeg kom til at tænke på, om du mon har særlige un-
dervisningsteknikker eller -værktøjer, du kan trække på, når du kan mærke, 
at undervisningen ikke forløber helt, som du havde planlagt? 
Nogle undervisere holder jo stærkt på, at undervisningen skal være forsk-
ningsbaseret. Hvordan ser du på den diskussion? Gør det dig til en bedre 
underviser, at du også forsker? Hjælper det dig undervejs?
Mvh, Carsten

[

Stuart Ward er australier og bor i København med sin familie. Han har været 
tilknyttet Engerom som lektor siden 2003, men han er i øjeblikket ”udlånt” til 
University College Dublin, hvor han underviser og forsker i arven efter det bri-
tiske imperium i de tidligere britiske kolonier. Interviewet her foregår derfor pr. 
e-mail og helt i KU’s parallelsproglige ånd.

Foto: Lizette Kabre
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”You won’t find any jokes written 
in the margins of my lecture notes!! 
Sometimes the humour is in the 
historical source material itself and 
my role is merely to tease out the 
comical implications of a particular 
document or source, as a means of 
inviting wider reflection or (I con-
fess, at times) to keep the students 
awake.„

Foto: Lizette Kabre

Foto: Lizette Kabre
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Årets HaralD

Fra: Stuart Ward
Sendt: 9. januar 2009 21:14
Til: Stuart Ward
Emne: SV: Årets Harald

Dear Carsten,
”Techniques” is not exactly how I would describe it – it sounds too programmed and systemic. I think the Danish 
word is fingerspidsfornemmelse, and my response to these situations really depends on the nature of the problem. 
There will, for example, always be people who feel that they have been compelled to take an obligatory module 
that is not their cup of tea (and who have no qualms about voicing their feelings loudly!). Sometimes the teacher 
is the problem, and on occasion I consciously try to summon up additional reserves of energy to liven up a flagging 
mood.
And yes, research-based training should be our ideal, but within certain limits of realism. The elusive pedagogical 
ideal is that we, as humanists, should simply lead our graduate (overbygning) students into “the lab” and put them 
to work. 
But of course the sheer range of subjects that our students are asked to engage with means that you cannot expect 
that level of specialisation in the classroom. Inevitably, even the most advanced graduate classes will devote a lot of 
time to the generalities of the subject as much as the research particulars. 
All best, Stuart

[

[

[

[

Fra:   Carsten Munk Hansen
Sendt:  10. januar 2009 9:20
Til:   Stuart Ward
Emne:  SV: Årets Harald

Kære Stuart
Bare en lille tilføjelse til spørgsmålet om forskningsbaseret undervis-
ning: Hvis underviserne bruger tid på almindelig oversigtsundervis-
ning på kandidatniveau, hvorfor så insistere på, at undervisningen 
skal være baseret på forskning?
Mvh, Carsten

Fra:   Stuart Ward
Sendt:  10. januar 2009 11:14
Til:   Stuart Ward
Emne:  SV: Årets Harald

Dear Carsten,
The point of research-based teaching is to ensure that students are brought to the front line of the  
research field, and provided with a guided tour of the key issues, debates, problems and perspectives  
that animate and energise that field. 
But they won’t have a clue if the teacher is only two books ahead of the pensum. That crucial guidance 
through the research terrain can only really come from people who are themselves researchers.
Cheers, Stuart

Fra:   Carsten Munk Hansen
Sendt:  12. januar 2009 15:37
Til:   Stuart Ward
Emne:  Centre for Australian Studies

Kære Stuart
Du var en af initiativtagerne til Centre for Australien Studies, 
som blev etableret på Engerom i 2005. Hvorfor skulle Køben-
havns Universitet have et sådan et center? Eller sagt på en anden 
måde: Hvilke muligheder giver det dig som forsker, og hvad 
betyder det for de studerende? 
Mvh, Carsten

Stuart.indd   10 27-01-2009   01:16:13
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Fra:   Carsten Munk Hansen
Sendt:  14. januar 2009 12:11
Til:   Stuart Ward
Emne:  Dine forskningsinteresser

Kære Stuart
Det går op for mig, at vi slet ikke har berørt din forskning endnu. 
Jeg kan forstå, at du bl.a. er meget optaget af Slaget ved Gallipoli i 
Tyrkiet under første verdenskrig. Men hvorfor lige det slag? 
Venligst, Carsten

Fra:   Stuart Ward
Sendt:  13. januar 2009 08:19
Til:   Carsten Munk Hansen 
Emne:  SV: Centre for Australian Studies

Dear Carsten,
The Australian Studies Centre is not the reason I am in Copenhagen, if that’s what you mean. My job description in 
Copenhagen is “Britisk imperiel og post-imperiel historie” and I prefer having that wider canvas to work on. The Centre 
is really the culmination of a number of fortuitous factors. Copenhagen has had a strong profile in Australian Studies, 
particularly Australian literature, for some thirty-odd years, so it is by no means something that I brought with me. 
The Centre exists primarily for the benefit of our English degree students, for whom intimate knowledge of the 
English-speaking world, in all its variety, is essential. Those students for whom Australia is a key area of interest tend to 
gravitate towards the activities of the Centre during their overbygning .
This, we feel, provides a fertile environment for studying Australia at such a distance (field trips aren’t exactly an 
option) and it provides students with a sense of the wider research community in this field, and a feeling that they are 
somehow a part of it.
All best, Stuart

[   

[

[

[

[

Fra:   Stuart Ward
Sendt:  15. januar 2009 20:58
Til:   Carsten Munk Hansen 
Emne:  SV: Dine forskningsinteresser

Dear Carsten,
The Gallipoli thing is actually a side-interest. The relevance for Australia is that our major national holiday on 25 
April is the day that commemorates the Australian involvement in the Gallipoli campaign in 1915. This already says 
something about Australian civic identity. 
I enjoy conveying to students the bizarre “logic” whereby Australia’s part in a failed attempt to invade Turkey in 
1915 could be the central plank in a national mythology (and Turkish soil the number one national “sacred site”). 
All best, Stuart

Fra:   Carsten Munk Hansen
Sendt:  16. januar 2009 13:02
Til:   Stuart Ward
Emne:  SV: Dine forskningsinteresser

Kære Stuart
Det er fascinerende, som en begivenhed kan fremtræde helt 
anderledes, hvis perspektivet forskydes!  
Du skriver, at Gallipoli er ”a side-interest”, men hvordan hæn-
ger det ellers sammen med din aktuelle forskning?
Mvh, Carsten

Fra:   Stuart Ward
Sendt:  17. januar 2009 17:27
Til:   Carsten Munk Hansen 
Emne:  SV: Dine forskningsinteresser

Dear Carsten,
My major current interest is the global legacies of European imperialism – how the memory of the Empire continues to shape 
the civic identities, outlook, assumptions, ideologies, and self-perceptions of those communities who were touched by the 
imperial experience – both overseas in the former colonies but also in the European metropoles that were at the heart of the 
imperial project. 
Engerom is a good place to pursue these interests because it transcends national boundaries within Europe, but also has both 
a European and extra-European dimension to its raison d’etre. 
Specifically, I am working on the widely invoked, but rarely proven hypothesis that the circumstances behind the decline and 
fall of the British Empire since 1945 have been fundamental to the perceived crisis of “Britishness” in the UK in more recent 
decades. To what extent is it possible to write a global history of the end of Britishness? That is my major current preoccupa-
tion, and Ireland provides a unique vantage point for studying it.
All best, Stuart
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Ej blot til undervisning  

Caféen er en konsekvens af den fortætning, mange 

institutter, herunder IKK, allerede har været igennem. 

I forbindelse med at Litteraturvidenskab flyttede 

ind hos Kunsthistorie og Teatervidenskab, skulle der 

findes nogle nye måder at udnytte arealerne på, og 

det tog instituttet som en udfordring. Marianne Ping 

Huang synes i dag, at de fik vendt udfordringen 

positivt, og at det blev en lejlighed til at tænke over, 

hvilke rum man gerne vil have. Og her var studiemiljø 

højt på dagsordenen: 

- Vi vil have mere studieliv, for instituttet skal ikke 

bare være et sted, hvor der er undervisning en gang 

imellem, smiler hun og fortsætter: 

- Det handler jo ikke bare om en café. Vi skal derimod 

have gjort noget for at fylde mellemrummene mel-

lem undervisningstimerne, så det bliver en helstøbt 

oplevelse at være studerende. Det er vi stadig i gang 

med, og vi skal i den forbindelse også have gjort 

noget ved den anden ende af bygningen.

BeDre PLaDs TIL BegejsTrIng     

Trådløst netværk, kække farvede stole i gangareal-

erne og ikke mindst de specialestuderendes område 

specialistfabrikken er konkrete beviser på, at der 

rundt omkring på humaniora løbende er igangsat 

projekter, der skal højne fakultetets faglige og sociale 

studiemiljø. 

en del af puljepengene er gået til lokale initiativer 

på institutterne, og på Institut for Kunst og Kultur-

videnskab (IKK) har man søgt – og fået – penge fra 

fakultetet til at lave de fysiske rammer om for de 

studerende. Instituttet har grebet fat i det nære miljø 

i forsøget på at puste liv i studiemiljøet.

KUA som Venedig

I stueetagen i bygning 21, hvor IKK har hjemme, 

lyser det røde gulv op, og man føler sig hensat til en 

moderne udgave af Venedig med kanalen uden-

for, der skvulper op ad vinduerne på de to sider af 

rummet. Vi befinder os i instituttets nye café, hvor 

vi har sat institutleder Marianne Ping Huang og tre 

af de aktive studerende bag caféen stævne. anne 

sørensen, Claudia saginario og Kåre Degn har alle 

tre været med til at få caféen i gang, og de er rigtig 

glade for resultatet. Men arbejdet er langt fra færdigt, 

for som Claudia saginaro siger:   

- nu er rammerne her, så skal vi til at fylde noget i 

dem.

rie@humanist.ku.dk

Af Anne lind-Trapaf rie Kjær Poulsen

studiemiljø i  
   overhalingsbanen
Campusmiljøer, specialepladser og studiemiljøpuljer – siden Ralf Hemmingsen 
og Lykke Friis tiltrådte som hhv. rektor og prorektor, har der været meget 
fokus på studiemiljøet på Københavns Universitet. Også humaniora har fået 
del i pengene fra rektoratets og fakultetets forskellige puljer.

Vil du se, hvordan studiemil-

jøet har det på dit fag, kan 

du læse undervisningsmiljø-

vuderingen på:

www.uddannelsesstrategi.

hum.ku.dk/undervisnings-

miljoevurdering
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Arbejdsmiljø i nye rammer

Den gamle café, der lå på 3. etage, er nu blevet 

omdannet til en tidsskriftscafé, hvor der er studie-

pladser og adgang til biblioteket. Det er også tanken, 

at Tidsskriftscaféen skal fungere som et sted, hvor 

man kan holde ferniseringer og andre offentlige 

arrangementer for hele instituttet. 

- Vi har allerede holdt fernisering for de studerendes 

tidsskrift Trappe Tusind i efteråret, og vi håber, der 

kommer mere til, fortæller Marianne Ping Huang. 

- Det er vigtigt, at vi får skabt en fælles identitet for 

hele instituttet, selv om vi stadig mangler at få Musik-

videnskab flyttet herud. Men vi arbejder på at skabe 

nogle rammer, der også kan rumme dem, selvom de 

skal bo i det nye KUa2 – som dog heldigvis kommer 

til at ligge lige op til resten af IKK i bygning 21.

Fælles IKK-identitet

De studerende synes også, det er sjovt at være med 

til at løbe noget nyt i gang: 

- allerede i sommer havde vi som noget nyt et fælles 

tutorsamarbejde på hele instituttet, og det fungerede 

rigtig godt, fortæller anne sørensen fra Teaterviden-

skab. 

Men også hele oplevelsen af, at studiemiljø er noget, 

man prioriterer på instituttet, er vigtig: 

- Mariannes (Ping Huang, red.) dør er altid åben, hvis 

vi har noget på hjerte i forhold til fx caféen, fortæller 

Claudia saginario fra Litteraturvidenskab og fortsæt-

ter: 

- Det gør også, at man faktisk gider gøre noget, når 

man føler, det er vigtigt – og at det også er det for 

underviserne. 

Og anne sørensen supplerer: 

- Det gør det meget sjovere at være herude, når man 

kan være sikker på at møde nogen, man kender. Før 

spurgte vi tit hinanden: ’kommer du på KUa i dag?’ 

nu hedder det i stedet: ’Hvor på KUa er du?’ For det 

er en selvfølge, at man er her.

Kommer tid, kommer råd

selvom der er sat turbo på studiemiljøet, sker det 

hele ikke på en gang. 

- Vi venter gerne lidt på at få råd til at købe noget, 

der er ordentligt, fortæller Marianne Ping Huang og 

fortsætter: 

- selv om vi har fået midler fra fakultetet, kan der jo 

ikke blive til det hele på en gang. Og vi skal også 

tænke over, hvad det er, vi gerne vil, så vi får de 

rigtige løsninger. Den gamle café var for eksempel 

alt for svært tilgængelig, fordi den var placeret oppe 

i bygningen. nu er den blevet mere synlig og nem-

mere lige at smutte forbi.

Ny café på IKK

Stueetagen i bygning 21•	

Åbent man-fre kl. 10-16•	

Faglige foredragsaftener•	

Månedlige quizzaftener•	

Fælles fagrådsmøder•	

Studiemiljø i overhalingsbanen.indd   13 27-01-2009   01:19:09



“Foucault er/var bøsse – men hans diller lever endnu”. Sådan står der med store spraydåsetyper på en mur over for Køben-

havns Universitet Amager, når man kommer kørende ad Njalsgade. En ret intellektuel graffiti i forhold til rækken af “fuck ya” 

og“jyder er nogle svin”, som man fx kan læse på husmure på Vesterbro. 

- Det kan kun være skrevet af en humanist, mener Jens Normann Jørgensen, der er professor i sociolingvistik på Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab og har forsket i graffiti:

- Udsagnet står som en oppositionistisk-humoristisk kommentar til det, der foregår i huset over for – man laver sjov med 

ikonet Michel Foucault. Og typisk for graffiti er der leget med tabugloser, i det her tilfælde “diller”. Det ord indeholder også 

den humoristiske pointe, at der spilles på dobbeltheden: diller som slang for penis og som i betydningen skøre ideer. 

Typiske træk ved graffiti er ifølge Jens Normann Jørgensen, at den sprogligt og ortografisk er i opposition til normer og stan-

darder, at den ofte kombinerer træk fra forskellige sprog i kreative udtryk – eller at den slet og ret er skrevet på standard-

sproget, men formidler et overraskende budskab. Døm selv modkulturen på KUA’s vægge. Måske er det netop den, der med 

en graffiti-skribents ord på en KUA-toiletpapirholder ”gør det sjovere at tisse her end derhjemme 

atl@hum.ku.dk

Af Anne lind-TrapTekst og fotos af Anne Trap-Lind

Humor, tabuord og modkultur. Undergrundens medie, graffitien, kan forarge 
eller fænge uforvarende læsere i det offentlige rum, fx på et offentligt toilet. 
Det gælder også dem på KUA, erfarede Humanist, da vi stak kameraet ind på 
gamle KUA’s toiletter for at læse skriften på væggen, inden den synker i grus 
med nedrivningen af de gamle barakvægge fra 70’erne.   

Sjovere at tisse hEr 
END derhjemme!

kua-GraFFITI

Du kan se graffitien på både 

herre- og dametoiletterne i KUa’s 

gamle, røde bygninger, frem til 

håndværkerne går i gang med 

første etape af nedrivningen af de 

gamle vægge til efteråret. 

Og måske skulle etablissementet 

i øvrigt værdsætte skriften på 

væggen, for, som Jens Normann 

Jørgensen minder om, leder leg til 

læring – og det er jo som bekendt 

hovedformålet med dette sted. 
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Specialetanker
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pmunch@hum.ku.dk

Af Anne lind-Trapaf pernille Munch toldam

Engelskstuderende Anne Dibbern er i gang med sit 
speciale. Her forener hun to områder, hun har brændt 
for gennem hele sin studietid: amerikansk politik og 
mellemøstlige forhold. Måske netop derfor tager selv-
kritikken af og til over – men andre gange tror hun 
også, at 'det bliver meget godt'.

Det er simpelthen 
det mest banale, 
jeg nogensinde har 
skrevet 

”

”
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Den røde tråd i anne Dibberns studier er til at få øje 

på. Hendes store interesse for USa og amerikanske 

samfundsforhold skinner tydeligt igennem, når man 

taler med hende, og den viser sig i hendes valg af 

kurser på engelskstudiet på kUa. Men derudover har 

hun også forfulgt interessen helt til australien og USa, 

hvor hun har været udvekslingsstuderende, og hvor 

hun – langt fra den bløde danske muld – har tilegnet 

sig nogle solide sprogkundskaber og haft mulighed 

for at studere sit interessefelt på nært hold.

- Jeg tror, at det var carl pedersens (tidligere underviser 

på engelsk og flittigt citeret i medierne i forbindelse 

med amerikanske forhold, red.) meget inspirerende 

forelæsninger om amerikanske samfundsforhold på 

min bacheloruddannelse, der 'triggede' min interesse 

for USa. Derudover har jeg altid været meget optaget 

af Mellemøsten. For eksempel handlede mit bachelor-

projekt om USa’s anerkendelse af israel og israels ind-

flydelse på præsidentvalget i USa i 1948. Jeg fulgte 

også et virkelig spændende kursus om moderne mel-

lemøstlig historie, da jeg læste i USa, fortæller hun.

Arabisk-amerikaneres status i USA

Det er således ikke et tilfælde, at anne Dibberns spe-

ciale handler om amerikanske forhold – tilsat et strejf 

af Mellemøsten. Men den konkrete ide til at under-

søge, hvordan den amerikanske politik har indflydelse 

på de arabisk-amerikanske samfund fik anne Dib-

bern, mens hun sidste år læste på Grand Valley State 

University i Michigan, USa. i Detroit-området ligger 

USa’s største arabiske samfund, nærmere bestemt i 

byen Dearborn, hvor 30-35 procent af indbyggerne 

har arabisk oprindelse, og i sit kursus om mellemøstlig 

historie var anne Dibbern blandt andet på ekskursion 

til Dearborn.

- i Michigan havde jeg også et lokalhistorisk fag, der 

handlede om 'community research' og om, hvordan 

man ser på lokale samfund i forskellige byer og land-

distrikter, hvor jeg bl.a. skrev en opgave om arabiske 

immigranter i Grand rapids, Michigan, i begyndelsen 

af 1900-tallet. kurset gav mig ideen til, at man kan 

analysere linjerne mellem USa’s udenrigspolitik og 

landets indenrigsrelationer. Helt præcis forsøger jeg 

at finde frem til, hvordan udenrigspolitikken influ-

erer de arabisk-amerikanske samfund i USa: Hvordan 

grupperer arabiske amerikanere sig, og hvilken betyd-

ning har de politiske budskaber på deres status i det 

amerikanske samfund, spørger anne Dibbern retorisk 

og fortsætter:

- i begyndelsen havde jeg tænkt mig, at min analyse 

skulle begynde med perioden lige efter 2. Verdenskrig, 

men det blev alt for stort et projekt. i stedet har jeg 

valgt at fokusere på to helt konkrete begiven heder: 

Golfkrigen i 1991 og krigen mod terror, der blev ind-

ledt i tiden efter 11. september 2001.

Stort analyseapparat

anne Dibbern har i sin analyse opstillet en række para-

metre, der kan vise noget om de arabisk-amerikanske 

samfund og deres status og ændrede dynamik – før 

og efter Golfkrigen og krigen mod terror.

- Jeg sammenligner den reaktion, der har været på 

disse to begivenheder, og de politiske tiltag, de resul-

terede i, med den reaktion, der var på Seksdageskri-

gen i 1967, som har været et vigtigt omdrejningspunkt 

for arabisk-amerikansk identitet. De parametre, jeg har 

opstillet, er blandt andet mediedækningen, forskel-

lige politiske initiativer og litteratur, og så finder jeg 

eksempler på ting, som jeg med en vis sikkerhed kan 

sige er reaktioner på Golfkrigen og krigen mod terror. 

Jeg skal argumentere for, at der er sket en forandring, 

men jeg skal også argumentere for, at forandringen 

er en reaktion på udenrigspolitikken, og at det ikke 

bare er en tilfældig forandring. Og så sammenligner 

jeg mine resultater med eksisterende forskning i lokal-

samfund og med immigrationsforskning, der fortæller, 

hvordan immigrantgrupper transformerer sig.

anne Dibbern er ikke sikker på, at de arabiske ame-

rikaneres oplevelse er så forskellig fra andre immi-

grationsgruppers oplevelse af at bo i USa. USa er en 

supermagt, der har indflydelse på mange områder i 

verden, og det falder tilbage på mange befolknings-

grupper i USa. Og derudover er de arabiske amerika-

nere også indbyrdes meget forskellige.

- Mange af de ældre immigranter er med tiden blevet 

en del af den hvide middelklasse, mens mange af de 

Specialetanker

Hvad skriver 
Humanister speciale om?

Ikke færre end 484 specialer blev 

der i sidste halvår af 2008 skre-

vet og afleveret på Det Humani-

stiske Fakultet på Københavns 

Universitet. Men hvad handler 

specialerne på humaniora om? 

Hvilke tanker ligger der bag 

dem? Og hvordan griber de stu-

derende specialeprocessen an? 

Det er nogle af de spørgsmål, 

magasinet Humanist sætter fo-

kus på i forårets interviewrække 

med humanistiske specialestu-

derende.
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nye immigranter bor i mere ’farvede’ nabolag. Og de 

nye tilflyttere har en anden måde at definere og iden-

tificere sig selv på. Det har også stor betydning, hvor 

man oprindelig stammer fra som araber. Så der tegner 

sig et meget broget billede af befolkningsgruppen, og 

det er også min tese: kan man overhovedet tale om 

et arabisk-amerikansk 'community'?

Langsom starter

indtil nu har processen ikke været særlig struktureret. 

- Det ligger ikke til min natur at være struktureret, for-

klarer hun med et smil.

- Jeg har et officielt dokument, specialekontrak-

ten, hvori der står, hvordan processen bør være, og 

hvornår jeg skal være færdig med de enkelte dele og 

afsnit. Men hverken min vejleder, Mads Fuglede, eller 

jeg følger planen slavisk. Vores samarbejde fungerer 

sådan, at jeg skriver noget, som han derefter læser 

igennem, og så holder vi et møde. Han er meget flek-

sibel, og der er ikke noget med stramme kontortider 

og sådan. Og så er han i sms-generationen, så det er 

sådan, jeg får fat i ham.

Derudover er anne Dibbern, hvad hun selv kalder en 

langsom starter.

- når jeg begynder på en opgave, eller som nu specia-

let, tager det mig utrolig lang tid at skrive alle mulige 

ting ned og lave alle mulige dokumenter – til ideer, til 

noter og til noter, der ikke kan bruges. Men pludse-

lig ud af alle de der noter kommer der et dokument, 

som så udvikler sig til en rigtig tekst, jeg kan bruge. 

Jeg skriver samtidig med, at jeg læser, for det giver en 

masse løbende ideer – og trods alt en struktur, smiler 

hun.

på spørgsmålet om hun tror, at det bliver et godt spe-

ciale, tænker hun sig godt om, før hun svarer:

- Ja, jeg tror egentlig, at det bliver meget godt. Men 

det er svært at se, når man sidder midt i det. Så tæn-

ker man, "det her er simpelthen det mest banale, jeg 

nogensinde har skrevet". Det falder mig let at komme 

på en masse ideer, men det falder mig ikke let at 

skrive noget ned. Det er en kamp hver eneste gang. 

Men når man så indimellem vender tilbage til det, 

man har skrevet, så er reaktionen tit den: "nå, men 

det var jo egentlig ikke så slemt".

Ekspert i overspringshandlinger

anne Dibbern bor sammen med sin amerikanske 

kæreste, som hun mødte i australien, og som nu 

læser engelsk på kUa. Ham skal der være tid til – og 

det samme skal der til hendes hobby, ridning, og job-

bet på copenhagen Jazzhouse, hvor hun har arbejdet 

gennem hele sin studietid. Så hun arbejder ikke på sit 

speciale hver dag.

- Men jeg er på kUa mindst tre hele dage om ugen. 

Og så arbejder jeg sommetider også lidt på det der-

hjemme. Men jeg er ikke så god til at sætte mig der-

hjemme, hvor der er for mange forstyrrende hygge-

lige elementer. Jeg skal helst bruge et kontor, hvor jeg 

ikke kan gøre andet end at læse og skrive. Der er tråd-

løst netværk på mit specialekontor, og det er selvføl-

gelig godt, for jeg kan næsten ikke skrive mit speciale 

uden adgang til internet, men det er også skidt, fordi 

der altid er så meget, man liiige kan gøre: Skrive en 

mail, kigge efter job etc.

Nødvendig specialekontrakt

Bølgerne går højt, når humaniorastuderende diskute-

rer for og imod specialekontrakter. Men for anne Dib-

bern har kontrakten næsten været en nødvendighed.

- Jeg arbejder utrolig dårligt uden en deadline, så det 

har været fedt for mig med en kontrakt. Og generelt 

er jeg ret sikker på, at de studerende på engelsk, hvor 

kontrakterne har været en realitet gennem mange år, 

er positive i forhold til kontrakterne. Det er et af de 

få tiltag, politikerne har gennemført i de seneste år, 

der er lykkedes. Men det er klart, at der selvfølgelig 

er nødt til at være en åbning og en mulighed for at få 

dispensation, når man indgår sådan en kontrakt – hvis 

man fx bliver forsinket pga. sygdom el. lign.

når man har været meget glad for at læse, er tanken 

om snart at skulle forlade matriklen på njalsgade lidt 

overvældende og vemodig.

- egentlig ville jeg gerne fortsætte med at læse, og 

jeg bliver lidt misundelig på dem, jeg kender, der har 

halvandet år tilbage af deres overbygningsuddannelse. 

Der er så meget, jeg stadig gerne vil nå, og så mange 

fag, jeg gerne vil tage. Men på den anden side bliver 

det også rart at komme ud og få noget økonomisk 

stabilitet og få set noget mere af verden.

”Egentlig ville jeg gerne fortsætte med at læse, og jeg bliver lidt  

misundelig på dem, jeg kender, der har halvandet år tilbage af deres  

overbygningsuddannelse„

Specialet skrider fremad for anne Dibbern; bøger bliver læst og tekster skrevet på specialekontoret i bygning 25.
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Udvalget har skitseret følgende model: 

•	 	Der	etableres	en	formidlingspulje	på	1	mio.	kr.	

til støtte til konkrete formidlingsaktiviteter og 

-initiativer	fra	såvel	institutter	som	forskere	ved	

fakultetet.

•	 	Der	uddeles	to	personlige	formidlingspriser	på	

hver	25.000	kr.	

•	 	De	resterende	450.000	kr.	anvendes	til	igangsæt-

telse	af	tværgående	aktiviteter,	som	udvalget	

vælger	at	fremme.

Særlig spot på web

Som	et	tværgående	område	har	formidlingsudvalget	

besluttet	at	anvende	sin	særlige	pulje	til	at	løfte	

institutternes	hjemmesider.	Alle	institutters	hjem-

mesider	skal	derfor	omlægges	til	den	nye	version	

af	fakultetets	content	management	system	(CMS).	

Hjemmesiderne	får	et	facelift,	og	der	vil	blive	arbejdet	

med	at	implementere	webcast	på	siderne.		 

-	Det	er	et	stort	behov	og	ønske	–	ikke	blot	i	udvalget,	

men	også	generelt	på	institutterne	–	at	styrke	for-

midlingen	på	institutternes	hjemmesider.	Valget	af	

netop	web	hænger	godt	sammen	med	de	mål,	der	er	

udtrykt	i	flere	af	institutternes	formidlingsstrategirap-

porter,	som	for	tiden	bliver	behandlet	på	fakultetet,	

udtaler	Hanne	Fersøe,	Center	for	Sprogteknologi	og	

medlem	af	Formidlingsudvalget.

Spot	på	ForMiDling

Der	var	glæde	at	spore	på	mødet	i	fakultetets	Formid-

lingsudvalg	i	starten	af	december.	Efter	i	2008	at	

have	arbejdet	med	emner	som	målbare	kriterier	for	

formidlingsaktiviteter	og	systematisk	registrering	af	

indsatsen	på	formidlingsområdet,	flytter	udvalget	i	år	

fokus til at skulle fremme og støtte formidlingsakti-

viteter	på	tværs	af	fakultetet.	Dekan	Kirsten	refsing	

kunne	på	mødet	afsløre,	at	fakultetet	har	afsat	1,5	

mio.	kr.	på	årets	budget	til	dette	formål.			 

Midlerne	til	udvalget	ligger	ifølge	dekanen	i	god	tråd	

med	de	øvrige	tiltag	og	det	strategiarbejde,	fakultetet	

har	været	optaget	af	de	senere	år:	 

- Formidling af forskning til den brede offentlighed 

indgår	som	et	vigtigt	fokusområde	i	fakultetets	kon-

trakt	med	Københavns	Universitet.	institutterne	har	

netop	udarbejdet	formidlingsstrategier,	og	fakultetet	

har	i	forbindelse	med	HUM21	fastsat	tre	overordnede	

strategiske	mål	for	formidling	de	kommende	år:	at	

synliggøre	forskningen,	at	styrke	den	internationale	

formidling	og	endelig	at	synliggøre	fakultetet.	Som	

opfølgning	vælger	vi	derfor	–	også	i	formidlingsud-

valget	–	at	fremme,	understøtte	og	belønne	den	

fremragende	formidling,	der	finder	sted	på	fakultetet,	

siger	Kirsten	refsing.	

Fordeling af midler i 2009

på	møder	i	Formidlingsudvalget	i	januar	har	medlem-

merne	drøftet,	hvilke	formidlingsaktiviteter	udvalget	

ønsker	at	fremme,	og	hvordan	midlerne	skal	fordeles.	

mortenms@hum.ku.dk	

Af Anne lind-TrapAf	Morten	Moesgaard	Sørensen

1,5 millioner til formidling på fakultetet
Det Humanistiske Fakultets Formidlingsudvalg har fået til opgave at  
fordele 1,5 mio. kr. af fakultetets midler til formidlingsaktiviteter i 2009. 
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Det Humanistiske Fakultets Formidlingsudvalg har fået til opgave at  
fordele 1,5 mio. kr. af fakultetets midler til formidlingsaktiviteter i 2009. 

FormidlingSpriSer   

– kender du nogen?

Alle kan fra 1. februar frem til 1. september 2009 

via en webformular på hum.ku.dk/formidlingsud-

valg indstille kandidater til formidlingspriserne, 

som herefter offentliggøres på nettet. Priserne 

tildeles to forskere fra fakultetet, der har ydet en 

ekstraordinær indsats på det formidlingsmæssige 

område i enten 2007, 2008 eller første halvdel af 

2009. Vinderne får overrakt priserne på Kulturnat-

ten til oktober som en tilbagevendende begiven-

hed. 

læs mere om udvalget på 

hum.ku.dk/formidlingsudvalg

FakultetetS FormidlingSpulje  
– anSøgningSFriSt 16. martS 2009
Institutter og forskere ved fakultetet kan søge midler fra fakultetets formidlingspulje på 1 mio. kr. til nye formidlingsinitiativer i 2009 

– herunder gerne forsøg med nye former for formidling. Aktiviteterne kan være individuelle projekter, foregå på et enkelt institut, 

være et samarbejde mellem flere institutter og/eller med eksterne aktører som fx teatre, biblioteker, museer eller andre kulturinsti-

tutioner. Der kan søges om støtte til løn, materialer og/eller annoncering.  

Der bevilges max 250.000 kr. pr. projektansøgning. 

ideer  

Ideer til ansøgninger kunne være populærvidenskabelige foredragsrækker, videncentre, særlige resurse-websites, ordbogsprojekter, 

formidlingspublikationer, formidlende workshops eller konferencer, projekter vedrørende international formidling, forestillinger, 

udstillinger eller noget helt tolvte.  

der giveS ikke Støtte til 

Udvalget bevilger ikke midler til løbende drift eller udgivelse af forskningspublikationer, udgivelse af ph.d.-afhandlinger  

i bogform o.l.

krav til anSøgningen 

Ansøgningen - på max 3 sider - skal indeholde en kort beskrivelse af projektet med angivelse af formål, målgruppe(r), eventuelle 

samarbejdspartnere, budget og tidsplan. Det er et krav, at tildelte projektmidler skal kunne anvendes og afregnes i 2009.  

Ansøgninger sendes pr. mail til formidlingsudvalg@hum.ku.dk 

anSøgningSFriSt:

Mandag den 16. marts 2009 kl. 12.00 

Udvalget bedømmer de indkomne ansøgninger og afgør bevillingsstørrelser til de aktiviteter, udvalget vælger at støtte. Offentlig-

gørelse af de aktiviteter, der modtager midler, sker senest fredag den 1. maj 2009. Hvis der ikke kommer støtteværdige ansøgninger 

nok, kan udvalget vælge at bruge de resterende penge til fælles tværgående aktiviteter. Det påregnes, at puljen fortsætter til næste 

år med en ansøgningsfrist omkring november 2009.
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carstenhansen@hum.ku.dk

Af Anne lind-TrapAf Carsten Munk Hansen

Alle ansatte og studerende på Det Humanistiske Fakultet var mandag den 19. januar  
inviteret til nytårskur i kantinen – til en festlig afslutning på HUM21-strategiprojektet. 

Ledsaget af champagne, kransekage og jazz kunne interesserede ved 

11 til dagen opstillede stande i kantinen fordybe sig i de kommende 

års strategiske satsningsområder på fakultetet. Fakultetsdirektør kim 

Brinckmann præsenterede standene, hvor man blandt andet kunne 

få mere at vide om internationalisering af forskningen, attraktive 

studiemiljøer, bedre trivsel på arbejdspladsen og kuA2-byggeriet.

Humanistisk fælleskurs

Mette thunø, fakultetets prodekan for forskning, lagde i sin tale om 

HuM21-projektet vægt på, at alle medarbejdere på fakultetet for 

første gang havde været sammen om at opstille fælles strategiske 

mål, som kræver tæt samarbejde for at blive virkeliggjort:

- Vi må nødvendigvis arbejde sammen om at prioritere nogle sider af 

vores arbejde højere end andre. Vi kan ikke arbejde på alle fronter på 

samme tid uden at koordinere vores indsatser meget mere, end vi har 

gjort hidtil.

Ankerkendende ledelse

- Manglende anerkendelse fra ledelsen har været et tema her på 

stedet, men HuM21-projektet er blevet bygget op nedefra, og nogle 

af de helt konkrete ideer, der er havnet på strategikortet, er kommet 

nedefra. Det er en kvalitet.

sådan sagde lektor og såkaldt ’omstillingspirat’ Michael Lerche fra 

Nordisk Forskningsinstitut. Han understregede også, at det er meget 

vigtigt, at både institutter og afdelinger løbende følger op på de 

tanker, HuM21 har sat i gang.

Inspireret af en stavefejl i en artikel i Information om anerkendende 

         i kantinen 

ledelse slog Michael Lerche afslutningsvis til lyd for den ankerken-

dende ledelse, som passende kunne være temaet for fakultetets 

næste projekt:  

- Vi ligger så tæt på vandet, og københavn har så stolte maritime 

traditioner, at ankerkendende ledelse må være det helt rigtige at 

satse på.

Fælles fodslag?

Dagens sidste taler var tor Nonnegaard-Petersen, der har været 

konsulent på HuM21-projektet, som han ikke var bleg for at kalde en 

af sine største faglige udfordringer. Ikke mindst fordi fakultetet ifølge 

tor Nonnegaard-Petersen er beboet af en flok meget selvstændige 

og skeptiske begavelser.

- Mit strategiske begrebsapparat er blevet super skarpt! På det første 

møde, jeg var med til, endte vi med at diskutere, hvad en strategi 

overhovedet er, fortalte han smilende og fortsatte: 

- Men selv om jeg synes, at den selvstændige, kritiske refleksion vir-

kelig er en stor styrke og værd at holde fast i, synes jeg på den anden 

side også, det er ærgerligt, at I ikke formår at tænke mere som en 

enhed. Der ligger en masse uudnyttet potentiale her på stedet, og 

jeg vil opfordre jer til at forsøge at gå lidt mere fælles frem.

Derefter lod prodekan Hanne Løngreen champagnepropperne 

springe og gæsterne cirkulere rundt blandt standene og suge til sig 

af champagnen og strategier, mens tt Heide trio gjorde sit til, at det 

foregik under fælles fodslag. 
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En delegation fra Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier (ToRS) 
var i efteråret i Kina for at deltage i et internationalt symposium om 
kinesisk-vestlige kulturrelationer. Det kom der spændende samarbejder 
og oplevelser ud af, fortæller to af de danske delegerede her

Med ToRS i KinaMed ToRS i Kina

Globalt perspektiv

Studieleder Morten Warmind og institutleder Ingolf Thuesen fra ToRS 

sammen med den kinesiske prodekan Yin Qiping. Foto: Bent Nielsen.

Af lektor Denise Gimpel & lektor Bent Nielsen, Kinesisk, ToRS
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i efteråret 2008 ankom en delegation fra tors til den 

sydkinesiske by Hangzhou. Hangzhou er et betyd-

ningsfuldt og historisk område for kineserne og var i 

det 12. og 13. århundrede kinas hovedstad. kollega-

erne fra tors var taget til Hangzhou for at deltage 

i the international symposium on sinology and 

sino-West Cultural relations and exchanges 2008, 

som var kommet i stand gennem et samarbejde 

mellem tors, school of international studies (sis) 

ved Zhejiang University og edinburgh University. tors 

var repræsenteret ved institutleder ingolf thuesen 

og studieleder Morten Warmind. Herudover deltog 

Jakob skovgaard-petersen (arabisk), kirsten thisted 

(minoritetsstudier), Denise Gimpel, bent Nielsen og 

peter Damgaard (alle tre kinesisk). 

konferencens øvrige ca. 140 deltagere kom først 

fremmest fra kina, men også taiwan var stærkt 

repræsenteret, og hertil kom deltagere fra Usa, 

Canada, skotland, england, tyskland, Holland, Fran-

krig og Japan. værtsinstitutionens studerende deltog 

også og var meget aktive i paneldiskussionerne.  

konferencens spændvidde fremgår tydeligt af 

følgende emner, som var indeholdt i et enkelt panel: 

kina, som det andet Grækenland i fransk sinologi 

fra 1600-tallet til i dag, egennavnet kina’s etymologi, 

amerikanske musikjournalisters forhold til kinesisk 

indie rock, og grundlæggelse af moderne psykologi 

i kina.

Grobund for spændende udvekslinger

Før og under konferencen havde repræsentanter for 

tors og paul bailey fra edinburgh en række møder 

om det fremtidige samarbejde med sis’ dekan Fan 

Jieping, prodekan Yin Qiping og medorganisator af 

konferencen shen Hong. Det viste sig, at uddan-

nelserne (specielt på sis og tors) havde mange fæl-

lestræk, hvilket vil lette udvekslingen af undervisere 

og studerende.  

Der var enighed om at lade samarbejdet udvikle sig 

i et roligt tempo, så alle involverede parter opnår at 

få et grundigt kendskab til hinandens institutioner, 

inden et egentlig formaliseret samarbejde træder i 

kraft. tors vil med henblik på samarbejdet invitere 

sis’ ledelse til københavn i foråret 2009, og den 

kinesiske afdeling på tors har søgt og fået midler til 

afholdelse af en workshop på tors i begyndelsen af 

september 2009 – også med deltagelse af forskere 

fra sis.

ToRS vært for næste års konference

konferencen i Hangzhou blev, som sædvanen er i 

kina, afsluttet med en overdådig festbanket og taler, 

og her kunne ingolf thuesen over for en overrasket 

forsamling afsløre, at tors påtager sig værtskabet for 

den næste konference om sinology and sino-West 

Cultural relations and exchanges i efteråret 2010. De 

fire arrangører af konferencen er i øjeblikket i gang 

med at redigere en post-conference-udgivelse, som 

en række af konferencedeltagerne er blevet opfordret 

til at bidrage til. Det uformelle samarbejde er således 

allerede godt i gang.

State of the art-campus

afslutningsceremonien på konferencen inkluderede 

en rundvis ning på Zhejiang-universitetets Zijingang- 

campus, som sis er en del af. Zijingang er det største, 

nyeste og mest moderne af seks campus-områder, 

som er resultatet af en universitetssammenlægning i 

1998. beliggende i den nordvestlige del af Hangzhou 

har de cirka 13.000 studerende i Zijingang 600.000 

m2 til rådighed, bl.a. i form af 82 undervisningslo-

kaler fuldt udstyret med alt inden for multimedia og 

digitalt av-udstyr samt 1225 studentercomputere 

med internetopkobling. De elegante, futuristiske 

bygninger er i bedste feng shui-tradition placeret 

mellem søer, kanaler og smukt beplantede haver og 

parker, og de fleste af undervisningsbygningerne 

er forbundet via åbne, overdækkede passager, som 

giver ly for sol og regn. 

som en ekstra afskedsgave blev vi mandag morgen 

inviteret til Hangzhous nyeste perle: Den engelske 

arkitekts David Chipperfields museum for liangzhu-

kulturen, som huser adskillige overdådige jadefund 

fra ca. 3000 før vor tidsregning. Herefter satte 

tors-delegationen sig ind i en bus med kurs mod 

shanghai, hvor vi havde vores helt egen private 

afslutningsceremoni med en god middag og en fadøl 

på en åben tagrestaurant med god udsigt til kinas 

højeste og mest farverige skyskrabere i shanghais 

pudong-område.

HangzHou - Ikke bare et 
HvIlket som Helst sted I kIna

I 1127 blev Song-dynastiets 

hovedstad Kaifeng indtaget, 

og regeringen flygtede sydpå, 

hvor Hangzhou blev Kinas nye 

hovedstad. Med sin smukke 

beliggenhed ved den legenda-

riske Vestsø dannede Hanzhou 

i de næste 142 år rammen om 

en blomstrende kultur.

Et intensivt og effektivt 

landbrug muliggjorde verdens-

historiens første industrielle 

revolution, og fremstillingen 

af porcelæn, silke, papir m.m. 

nåede nye højdepunkter. Af ki-

nesiske opfindelser fra den tid 

kan nævnes kanoner og raket-

ter, kompasset, bogtrykkerkun-

sten (med bevægelige typer) 

og papirpenge, og derudover 

blev poesien, malerkunsten og 

kalligrafien forfinet i de år.

WorksHop med kInesIsk Input på 
tors I efteråret 2009

Under titlen "Between China 

and the World: The Movement 

and Transformation of Know-

ledge over Time" skal workshop-

pen til september fokusere på 

ting, ideer, tekster, institutioner 

og samfund, som flyttes fra et 

geografisk-kulturelt område til 

et andet. Sådanne ’varer’ når 

sjældent ubeskadigede frem til 

modtageren. De bliver omfor-

met, tilpasset og fortolket af 

forskellige grupper til forskel-

lige formål, hvorefter de (mis-)

bruges og (mis)forstås i en ny 

sammenhæng, der giver dem en 

ny og anderledes betydning. 

Workshoppen vil diskutere 

anvendeligheden af analyseka-

tegorien ’transformativt rum’ på 

en række empiriske studier, som 

vil munde ud i en publikation 

finansieret af NIAS Press og 

Zhejiang University Press.

Med ToRS i KinaMed ToRS i Kina

Morten Warmind, Ingolf Thuesen, prodekan Yin 

Qiping og lektor i kinesisk Denise Gimpel til konfe-

rencens afskedsmiddag. Foto: Bent Nielsen.
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I løbet af foråret har Studieafdelingen en 
række ansøgningsfrister, som du skal være 
opmærksom på

Husk, at du skal være indskrevet på det fag, hvor du vil gå til eksamen. Er 

du i tvivl om din indskrivning, kan du tjekke den gennem selvbetjeningen 

på Punkt KU.

Optag på kandidatuddannelsen med  

studiestart 1. september 2009 for ikke borgere uden for EU/EØS

Hvis du ikke er EU- eller EØS-borger og ikke har tidsubegrænset opholds-

tilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt 

ophold i Danmark, og du vil starte på en kandidatuddannelse ved Det 

Humanistiske Fakultet pr. 1. september 2009, er ansøgningsfristen den 1. 

februar.

BA-tilvalg

Hvis du skal søge om BA-tilvalg for efteråret 2009-foråret 2010 gennem 

Tilvalgskataloget, er ansøgningsfristen den 3. april. Du vil kunne finde 

yderligere information om tilvalg på Studieportalen og på SIS i begyndelsen 

af februar.

Indskrivning på bacheloruddannelsen

Hvis du pr. 1. september 2009 vil overflyttes eller indskrives på 2. studieår 

eller senere trin af bacheloruddannelsen ved et andet fag end det, du er 

indskrevet på nu, er ansøgningsfristen den 15. april.

Optag på kandidatuddannelsen uden direkte adgang

Hvis du pr. 1. september 2009 vil starte på en kandidatuddannelse ved Det 

Humanistiske Fakultet, som din BA ikke giver direkte adgang til, er ansøg-

ningsfristen den 15. april.

Din BA er ikke direkte adgangsgivende, hvis:

• den er bestået ved et universitet i udlandet

• din BA ikke er nævnt som adgangsgivende i studieordningen for det 

fag, som du ønsker optag på.

Optag på kandidatuddannelsen med direkte adgang

Hvis du pr. 1. september 2009 vil starte på en kandidatuddannelse ved Det 

Humanistiske Fakultet, som din BA giver direkte adgang til, og du vil være 

sikker på at kunne søge om SU til kandidatuddannelsen fra 1. juli 2009, skal 

du søge inden den 1. juni.

Din BA er direkte adgangsgivende, hvis:

• grundfaget/det centrale fag på din BA er det samme som på den kandi-

datuddannelse, du ønsker at blive optaget på. Dette gælder, uanset om 

du består din BA ved KU, Åbent Universitet, SDU, Aalborg Universitet 

eller Aarhus Universitet, og uanset om du har holdt pause i dine studier, 

efter at du har bestået din BA.

• du på din BA består det bachelortilvalg, der ifølge studieordningen er 

adgangsgivende til den pågældende kandidatuddannelse.

F.eks. giver en BA i Dansk direkte adgang til kandidatuddannelsen i Dansk. 

En BA i Engelsk med et specifikt bachelortilvalg giver direkte adgang til 

kandidatuddannelsen i Moderne Kultur og Kulturformidling.

Du kan anmode om at skifte til kandidatuddannelsen via selvbetjeningen på 

Punkt KU. Hvis du opfylder kandidatuddannelsens adgangskrav gennem dit 

BA-tilvalg, skal du søge på blanket – se nedenfor.

Kurser uden for grundfaget

Hvis du i efterårssemestret 2009 vil følge kurser og tage eksaminer på Det 

Humanistiske Fakultet uden for dit eget grundfag, skal du søge om at tage 

'enkelte fag-/studieelementer', 'kandidattilvalg' eller 'bachelortilvalg' (uden 

for tilvalgskataloget). Ansøgningsfristen er den 15. august.

Optag på kandidatuddannelsen  

med studiestart 1. februar 2010 for borgere uden EU/EØS

Hvis du ikke er EU- eller EØS-borger og ikke har tidsubegrænset opholds-

tilladelse eller tidsbegrænset opholdstilladelse med mulighed for varigt 

ophold i Danmark, og du vil starte på en kandidatuddannelse ved Det Hu-

manistiske Fakultet pr. 1. februar 2010, er ansøgningsfristen den 15. august.

Yderligere information

Du kan læse mere om ansøgningsfristerne på http://studieportal.hum.

ku.dk/regler/frister/

Ansøgningsskemaer finder du på http://studieportal.hum.ku.dk/regler/

blanketter/

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Studie- og Karrierevej-

ledningen på tlf. 35 32 80 43, mandag-fredag kl. 10-15 eller på  

vejledning@hum.ku.dk.

Husk at  
læse din e-mail på Punkt KUStudieafdelingen sender vigtige informationer om fx eksamen, ind-skrivning og ansøgningsfrister ud via e-mails. Meddelelserne sen-des til din e-mail-adresse på punkt.ku.dk.

Det er meget vigtigt, at du læser de e-mails, som bliver sendt til dig på denne adresse. Hvis du i forvejen benytter en anden e-mail-adresse, kan du sikre dig, at du modtager e-mails fra Københavns Universitet ved at viderestille alle e-mails sendt til punk.ku.dk til den e-mail-adresse, du normalt benytter.

Er du er i tvivl om, hvordan du viderestiller post fra din e-mail-adresse på punkt.ku.dk, kan du altid henvende dig til Studie- og Karrierevejledningen Humaniora på tlf. 35 32 80 43, mandag-fredag kl. 10-15 eller på 
vejledning@hum.ku.dk.

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN HUMANIORAS
ARRANGEMENTER I FORÅRET 2009
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18. FEBRUAR KL. 13-14.30

CV’ets ABC

Få et lynkursus i hvordan man 

opbygger et CV – hvad skal med, 

og hvad bør udelades. Kræver 

tilmelding. Afholdes i samarbejde 

med DM (Dansk Magisterforening).

24. FEBRUAR

CV-tjek i kantinen

Er du i tvivl om, hvorvidt din ansøg-

ning og dit CV er ok? Eller ved du 

slet ikke, hvor du skal starte? Disse 

og andre spørgsmål kan du få svar 

på, når DM og MA tilbyder CV 

tjek. Kræver tilmelding: Book en 

tid på cvtjek@dm.dk senest 2 dage 

før. Du er meget velkommen til 

samtidig at vedlægge CV og/eller 

ansøgning. Afholdes i samarbejde 

med DM (Dansk Magisterforening) 

og MA, Magistrenes A-kasse.

26. FEBRUAR KL. 15-20 &

4. MARTS KL. 17-20.30

Åbent Hus på Det Humanistiske 

Fakultet

Alle, som overvejer at starte på en 

humanistisk uddannelse i 2009, kan 

komme og høre om uddannelser-

nes indhold, studieformer, mulighe-

der undervejs, karrieremuligheder, 

optagelseskrav osv.

5. MARTS KL. 13-16

Gymnasiedag

Få svar på hvordan man bliver ansat 

i gymnasieskolen og hvordan det 

er at være gymnasielærer. På gym-

nasiedagen får du bl.a. lejlighed til 

at møde en gymnasierektor og en 

nyuddannet gymnasielærer. Kræver 

tilmelding.

FIRST WEEK OF MARCH

Academic Skills and Library Use

An introduction to Danish academic 

skills and library use for all interna-

tional students at the Faculty. Time 

and date will be announced on our 

website and by e-mail. Arranged 

by The Study and Career Guidance 

Centre & The Royal Library.

STUDIE- OG KARRIEREVEJLEDNINGEN HUMANIORAS
ARRANGEMENTER I FORÅRET 2009

17. MARTS KL. 10-14

Valgdag 2009

Skal du vælge BA-tilvalg, kandidat-

uddannelse eller KA-tilvalg? 

Hør om hvordan du træffer et 

kvalificeret valg, og om mulighe-

derne for at præge din uddannelse 

i den retning du ønsker den. Få 

også en arbejdsgiver og færdigud-

dannet kandidats bud på, hvilke 

forventninger der er til humanister 

på arbejdsmarkedet.

19. MARTS KL. 14-15.30

Løn – hvad er du værd?

Hvad er realistisk at få i startløn – 

og hvad er i øvrigt vigtigt, når den 

første kontrakt skal underskrives? 

En forhandlingskonsulent giver et 

indblik i lønniveauer hvad der er 

vigtigt for dig at vide, når der skal 

forhandles løn på såvel det offent-

lige som private område. Kræver 

tilmelding. Afholdes i samarbejde 

med DM (Dansk Magisterforening).

2. APRIL KL. 14-15.30

Kompetencer – hvad cand. du? 

Et lynkursus i at sætte fokus på 

hvad du kan tilbyde din kommende 

arbejdsgiver. Kræver tilmelding. 

Afholdes i samarbejde med DM 

(Dansk Magisterforening).

15. APRIL KL. 15-16

Den kreative møver

Glem jobannoncer – møv dig ind 

i stedet! Mange jobsøgere venter 

på at drømmejobannoncen dukker 

op af sig selv. Men hvorfor ikke 

gå i gang allerede mens du skriver 

speciale, og komme jobannoncen i 

forkøbet? Invester 60 minutter og 

få inspiration til, hvordan du kan 

møve dig ind på drømmejobbet. 

Kræver tilmelding. Afholdes i sam-

arbejde med DM (Dansk Magister-

forening).

27.-29. APRIL KL. 9-16

Næsten-kandidat-kursus

Tre-dages kursus for dig, der er tæt 

på at afslutte kandidatuddannelsen 

eller er nyuddannet. Mød rekrut-

terings- og jobkonsulenter, lær om 

jobsøgning og skab netværk med 

andre humanister på vej på arbejds-

markedet. Kræver tilmelding.

28. APRIL KL. 13-17

Uddannelse af tutorer til studie-

starten 2009, del I

Uddannelsen omhandler tutorernes 

rammer, opgaver og rolle i studie-

starten 2009. Få viden og værktøjer 

til at planlægge studiestartforløbet 

på dit institut. Uddannelsens del II 

afholdes i august. Kun for stude-

rende ansat som tutorer.

6. MAJ KL. 14-15.30

Karriereveje for humanister

Hvor er humanisterne ansat, hvilke 

arbejdsfunktioner har de, og hvilke 

veje er der ind på jobmarkedet? 

Få overblik over karriereveje og 

arbejdsmarked for Humanister 

anno 2009. Kræver tilmelding. 

Afholdes i samarbejde med DM 

(Dansk Magisterforening).

13. MAJ KL. 13-14.30

Ph.d. only

Hvilke rettigheder har man som 

ph.d.-studerende - og hvilke 

karrieremuligheder har man, når 

ph.d.-graden er i hus? Deltag og 

bliv klogere på disse spørgsmål. 

Afholdes i samarbejde med DM 

(Dansk Magisterforening).

19. MAJ

CV-tjek i kantinen

Gentagelse af arrangementet den 

24. februar. Kræver tilmelding.

26.-28. MAJ KL. 9-16

Næsten-kandidat-kursus

Gentagelse af kurset 27.-29. april. 

Kræver tilmelding.

28. MAJ/MAY 28TH KL. 18.00

International semesterafslut-

ning

Traditionen tro inviterer de interna-

tionale studievejledere på fakultetet 

alle internationale studerende og 

deres mentorer til en hyggelig grill-

aften på Islands Brygge.

The international counsellors invite 

all foreign guest students at the 

Faculty and their mentors to an 

informal farewell barbeque.

Læs mere om arrangementerne og 

tilmeld dig på Studie- og Karriere-

vejledningens hjemmeside:

http://studieportal.hum.ku.dk/

studievejledning/ Her kan du også 

finde lokaleoplysninger.

Studie- og Karrierevejledningen 

Humaniora tilbyder sparring til din 

studieplanlægning, overblik over 

valgmulig heder, drøftelser af stu-

dietvivl, information om eksamen, 

regler og ansøgningsprocedurer og 

samtaler om karriere.
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Njalsgade 80   2300 København S
Fax 3532 8077
humaniora@akademiskboghandel.dk

Bøger om
Mellemøsten

Nye bøger

Akademisk Boghandel - Humaniora

Europa

274 s.
Gyldendal
Kristian Hvidt

129,- kr.

1000 års
historie

Sex
Trafficking

298 s.
Columbia UP
Siddharta Kara

169,- kr.

Rock’n Roll
Camp for
girls

192 s.
Chronicle

Marisa
Andersson

108,- kr.

Rent KUA
Nyt rengøringsselskab på KUA pr. 1/1 2009

Den tidligere rengøringsaftale mellem universitetet og rengøringsservice ophørte ved årsskiftet, 

og pr. 1.1.2009 blev al rengøring på Det Humanistiske Fakultet udliciteret til rengøringsselskabet 

Forenede rengøring. Fremover skal henvendelser vedrørende rengøring derfor rettes til Forenede 

rengøring, som har følgende kontaktpersoner:

Rengøringsleder på gamle KUA: Mette Holm, tlf. 21 35 10 09

Rengøringsleder på nye KUA: Naiyanet Olesen, tlf. 21 35 10 08

Specialeworkshop (5 ×)

onsdag den 18. februar1. 

onsdag den 4. marts2. 

onsdag den 25. marts (med paneldebat om 3. 

teori og metode)

onsdag den 15. april4. 

onsdag den 13. maj5. 

Alle gange kl. 9.15-12.00 på KUA i lokale 27.0.17.

Undervisere: Bente Kristiansen og rasmus rønlev

Litteratur- og informationssøgning 

for specialeskrivere (1 ×)

tirsdag den 24. februar kl. 13.00-16.00

eller mandag den 9. marts kl. 10.00-13.00

Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek 

(Den nye biblioteksbygning på Humaniora), 

undervisningslokalet på 1. sal.

tilmelding påkrævet: Læs mere på 

akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

Underviser: Jesper Mørch

Skriv gode BA- og  

overbygningsopgaver (4 ×)

tirsdag den 24. februar1. 

tirsdag den 17. marts2. 

tirsdag den 21. april3. 

tirsdag den 5. maj4. 

Alle gange kl. 15.15-18.00 på KUA i lokale 27.0.17

Undervisere: Bente Kristiansen og rasmus rønlev

Undgå udsættelse (1 ×)

tirsdag den 10. marts kl. 15.15-17.00 på KUA i 

lokale 27.0.17

Underviser: Lotte rienecker

Skriv artikler (1 ×)

tirsdag den 31. marts kl. 15.15-18.00 på KUA i 

lokale 27.0.17

Undervisere: Bente Kristiansen og rasmus rønlev

Eksamenslæsning (1 ×)

onsdag den 22. april kl. 15.15-18.00. Lokale:  

Læs mere på akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

Underviser: trine Juul

Mundtlig eksamen (1 ×)

tirsdag den 28. april kl. 15.15-18.00 på KUA i 

lokale 27.0.17

Underviser: rasmus rønlev

Komma (2 ×)

tirsdag den 12. maj1. 

tirsdag den 19. maj2. 

Begge gange kl. 15.15-18.00 på KUA i lokale 

27.0.17

Underviser: Anne Kjærgaard

Giv din akademiske tekst liv (1 ×)

tirsdag den 26. maj kl. 15.15-18.00 på KUA i 

lokale 27.0.17

Underviser: Bente Kristiansen

Speciale på ½ år (1 ×)

onsdag den 3. juni kl. 9.15-12.00 på KUA i  

lokale 27.0.17

Undervisere: Bente Kristiansen og rasmus rønlev

Find uddybende kursusbeskrivelser, download ma-

teriale og læs om individuel vejledning på 

akademiskskrivecenter.hum.ku.dk

Akademisk Skrivecenters  
kurser i forårssemestret 2009
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Cykelordning på  
Det Humanistiske Fakultet

Nu kan fakultetets ansatte låne en cykel på KUA
Fakultetet har oprettet en cykelordning, der giver medarbejderne mulighed for 

at låne en cykel, når de fx skal til møde i byen eller på andre dele af Københavns 

Universitet.

Cykelparken består foreløbig af fem nummererede cykler, der alle er udstyret med 

tre gear, bagagebærer og cykelkurv. Desuden er det muligt at låne en cykelhjelm 

sammen med cyklen. Det er let at tilpasse sadelhøjden.

Som ansat på KU kan du låne en cykel ved at henvende dig i Administrationscentrets ekspedition (KUA, lokale 10.1.74) i åbningstiden, mandag-

fredag kl. 9-15. Her får du mod kvittering udleveret en cykelnøgle og – hvis du ønsker det – også en cykelhjelm. I forbindelse med lånet skal du 

oplyse navn og HUM-enhed og desuden kvittere for udlånet.

Cyklerne er placeret indendørs ved trappe 19 på gamle KUA. Du kan ikke reservere en HUM-cykel i forvejen. Derimod er du velkommen til at kon-

takte ekspeditionen for at høre, om der er en ledig cykel. ekspeditionen har tlf. 35 32 80 62 eller 35 32 80 64.

Når du låner en cykel, har du ansvar for at behandle cyklen ordentligt og at bringe den tilbage til trappe 19 på gamle KUA samme dag, du har 

brugt den – dog senest kl. 17. Du må ikke bruge cyklen til hjemtransport.

Du skal aflevere cykelnøglen i ekspeditionen umiddelbart efter, at du har brugt cyklen. efter klokken 15 kan du aflevere nøglen i nøglekassen ved 

ekspeditionen i Administrationscentret (KUA, lokale 10.1.74).

Hvis der er skader eller mangler på cyklen, skal du anmelde dem samtidig med, at du afleverer cykelnøglerne (og cykelhjelmen).

God tur!

Projektleder til GAM3

Bliv frivillig projektleder i GAM3 og få noget 
på cv’et
er du klar til at blive en del af et anerkendt integrationsprojekt 3-4 timer om ugen,  

der via streetbasket og streetdance bygger bro mellem udsatte unge og det dan-

ske foreningsliv?

Du kan forvente at

blive en del af et energisk og ungt netværk•	

deltage i kurser i konflikthåndtering og præsentationsteknik•	

få indsigt i projektledelse•	

være i direkte kontakt med børn og unge fra udsatte boligområder•	

gøre en forskel sammen med andre studerende.•	

Tjek www.GAM3.dk/frivillig for mere information.

GAM3 er en non-profit-organisation, som arrangerer streetkulturelle aktiviteter i socialt udsatte boligområder.  

GAM3 modtog Integrationsministeriets Integrationspris i 2008.
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Legat
Kirsten Schottlænders Fond

Der vil i år kunne uddeles 15-20 legater. Disse kan søges af 

studerende, lærere og forskere, der beskæftiger sig med 

de spansk-, portugisisk- eller katalansksprogede områder. I 

henhold til fundatsen vil ansøgere med tilknytning til fagene 

Spansk og Portugisisk ved Københavns Universitet blive 

foretrukket.

Legaterne gives til fx studierejser for det kommende akade-

miske år og til udgivelsesstøtte. Ansøgningen skal omfatte 

et budget, og det skal fremgå, hvorledes og hvornår legatet 

tænkes anvendt, ligesom det skal oplyses, om samme 

projekt støttes af andre. Der bruges ikke særligt skema. Ved 

ansøgning om beløb over 10.000 kr. fordres der anbefaling.

Ansøgning skal være modtaget senest den 9. marts 2009 og 

sendes til: e-mail: jkm@hum.ku.dk eller til Kirsten Schott-

lænders Fond, c/o lektor John Kuhlmann Madsen, Njalsgade 

128, 2300 København S.

Legatmodtagerne får besked primo maj 2009.

The »Special« World
Stalin’s power apparatus and the Soviet 
system’s secret structures of communication
Af Niels Erik Rosenfeldt
Oversat af Sally Laird og John Kendal

Da Sovjetunionen kollapsede i 1991, blev 
mange af de hemmelige sovjetiske arkiver 
til en vis grad åbnet for forskere. Niels Erik 
Rosenfeldt har besøgt arkiverne flere gange 
siden 1990’erne. Delvis baseret på denne 
forskning præsenterer han her et grundigt 
og banebrydende studie af nogle af det 
sovjetiske samfunds hemmelige strukturer. 

Udgivelsesdato 2. januar 2009
1156 sider · 2 bind · Illustreret · Hardback
17 × 24,5 cm · ISBN 978 87 635 0773 8
 

Værket er antaget til forsvar for den  
filo so fiske doktorgrad ved Københavns 
Universitet. Forsvaret finder sted den 
13. februar 2009 kl. 13.00 

NyhedSkatalog 2009 ude Nu!
Få det tIlSeNdt gratIS ved 
heNveNdelSe på INFo@mtp.dk

Museum Tusculanums Forlag · www.mtp.dk
 Københavns Universitet · Njalsgade 126 · 2300 København S · Tlf. 35 32 91 09 · order@mtp.dk
 trykte bøger · e-bøger · trykte bøger · e-bøger · trykte bøger · e-bøger · trykte bøger · e-bøger

Pris: 750 kr.

Subskriptionspris: 500 kr. 
(indtil forsvarsdatoen)

december2008.indd   1 19-11-2008   14:28:32

Nye adgangsforhold  
til gamle KUA

Nu begynder arbejdet på Metropol-grunden, der lig-

ger ud mod Njalsgade mellem Islands Brygge Metro-

station og gamle KUA. I forbindelse med dette er der 

lavet et par ændringer i adgangsforholdene til den del 

af gamle KUA, der vender ud mod Ørestad Boulevard.

På kortet til højre kan du se, hvordan adgangsforhol-

dene er, mens byggeriet står på.

Metropol grund KUAMetro
STOP

CYKELSTI + FORTOV
OMLÆGGES TIL BYGGEPLADS

OG BUSSTOP FLYTTES

INDKØSEL TIL KUA, NJALSGADE 
74+76+78
BLOKERET

INDKØRSEL TIL KUA
NJALSGADE 74+76

Ø
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D
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A
R

D

NJALSGADE

Byggerod på Njalsgade
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Århushistorier

Nyheder fra  
Det Humanistiske Fakultet på Aarhus Universitet

Sabbatår mindsker frafald

Der er 50 procent større risiko for, at nye studerende skifter studium eller dropper uddannel-

sen, hvis de ikke har taget et eller flere sabbatår mellem gymnasiet og universitetet, viser en 

undersøgelse af to årgange på Humaniora i Århus. Videnskabsminister Helge Sander siger i 

den anledning, at han forventer, at de nye, skærpede adgangskrav vil ændre på det forhold.

Specialeregler virker

De nye regler om maks. et halvt år til specialeskrivningen virker. otte-ni ud af ti studerende 

overholder specialekontrakten, og de studerende siger i HUMavisen, at en fast deadline har 

været effektiv. Fakultetets Center for Undervisningsudvikling støtter med individuel proces-

vejledning de specialestuderende.

Humanister hurtigt i job

De århusianske humanistiske kandidater kommer hurtigt i job, og fire ud af ti bliver ansat 

i det private, fortæller ny undersøgelse af 2.476 kandidaters karriereveje. tre ud af fire var 

i job inden et halvt år efter endt uddannelse. I bakspejlet efterlyser kandidaterne mere 

projektarbejde og virksomhedssamarbejde på uddannelsen, som kan være med til at gøre 

studiet mere rettet mod arbejdsmarkedet. 8 procent af undersøgelsens kandidater har et 

job, der ligger i direkte forlængelse af specialet, og halvdelen har fået et job inden for fagets 

traditionelle område.

Læs mere om alle tre emner på

www.humaniora.au.dk/nyheder/humavis/nr64

Et æble om dagen...

Gratis frugt til medarbejdere  
på en del af fakultetet

Hvad har fakultetets Administrationscenter og Driftscenter, 

SAxo-Instituttet og Institut for Medier, erkendelse og For-

midling til fælles? 

Siden den 20. januar har alle medarbejdere i disse afdelinger 

hver dag (mandag-fredag) gratis kunnet forsyne sig med et 

stykke økologisk frugt. Frugten bliver betalt af de enheder, 

der er tilmeldt ordningen. Leverancerne kommer fra Schack 

Frugt, der er en del af ISS-koncernen.

Frugtordningen forløber i første omgang frem til udgangen 

af juni måned. Derefter er der sommerpause frem til den 1. 

september, hvorefter ordningen fortsætter.

Indkøbskoordinator Annette erritzøe fra Administrationscen-

trets Økonomiafdeling er kontaktperson for frugtordningen. 

Hun kan kontaktes på: aner@hum.ku.dk/tlf. 35 32 86 72.

Presseovervågning
CMS

SurveyXact
EkstErn annoncEring

plakater og flyErs

pr-materiale

kampagner

Pressemeddelelser

Markedsføring af uddannelserne

Forskningsformidling

Spørgeskemaundersøgelser

Web Support

Pressemeddelser

Bannere

Intern annoncerIng

presseomtaler

✿

konferencetilbehør

Curis

sIs

Foto 

statistik
Humanist

Kommunikation 
Kommunikationsafdelingen Humanist er 

til for at synliggøre og formidle viden om 

forskning, studieaktiviteter og fakultetsliv 

i stort og småt til studerende og ansatte 

på fakultetet - samt ikke mindst til offent-

ligheden, fx medier, beslutningstagere 

og aftagere. Kommunikationsafdelingens 

arbejde handler med andre ord i høj grad 

om det, der foregår på institutterne og 

på fagene. 

Hvad kan vi gøre for dig 

Kommunikationsafdelingen består af 10 

medarbejdere, der tilsammen dækker 

vidt forskellige områder: hjemmesider, 

vedligeholdelse af fakultetets arrang-

mentskalender, magsinet Humanist, 

pressemeddelelser, presseovervågning, 

markedsføring af uddannelserne, spørge-

skemaundersøgelser, foto og web. 

Ny organisering og ny hjemmeside

Kommunikationsafdelingen har i forbin-

delse med årsskiftet benyttet lejligheden 

til at knytte en fast kontaktperson til 

hvert institut. Kontaktpersoenen skal 

sikre en tættere føling med, hvad der 

sker på institutterne og fagene og en 

mere personlig sparring. 

På www.hum.ku.dk/kommunikation kan 

du læse mere om kommunikationsaf-

delingens opgaver og finde en udførlig 

vejledning i, hvordan du benytter dig 

af de forskellige ydelser – fra at få et 

arrangement i kalenderen til lancering 

af et stort forskningsresultat i nationale 

medier. På sitet finder du også kontakt-

personer, manualer og deadlines.

Noter.indd   31 27-01-2009   01:32:20



xxxxxxxxx

h u m a n i s t         Februar 200932

Det sker om 
nogle år
Når KUA2 står færdig i 2012, vil huset sammen 

med nye KUA rumme alle humanioras stude-

rende og ansatte – på nær Eskimologi, der bliver 

boende i Dansk Polarcenter i Strandgade. Heref-

ter bliver der plads til at nedrive og ombygge den 

resterende del af gamle KUA til fakulteterne Jura 

og Teologi, der flytter til Amager fra indre by i 

2014. Læs mere om byggeprocessen, se tegnin-

ger og beslutninger eller stil forslag på  

www.soendrecampus.ku.dk

Det sker  
til efteråret
KUA2 skal ligge der, hvor dele af MEF, Drifts-

centret, Studenterafdelingen, Akademisk 

Boghandel og Væksthuset Katalyst ligger i dag. 

MEF, Akademisk Boghandel og Katalyst flytter 

til den del af gamle KUA, der ligger længst ud 

mod metroen, hvor fakultetet samtidig etablerer 

en ny midlertidig hovedindgang. Driftscentrets 

betjentstue og Studenterafdelingen flytter, efter 

en ombygning, til Det Kgl. Biblioteks rømmede 

lokaler midt i gamle KUA. Alle flytningerne sker 

inden semesterstart i september, så nedrivnin-

gen i den anden side af KUA kan begynde i det 

tidlige efterår.

Det sker nu
Den 25. februar er studerende og ansatte invite-

ret til at opleve tegningerne over KUA2, og der 

vil være mulighed for at stille spørgsmål til arki-

tekter og beslutningstagere. Det foregår ved et 

åbent arrangement klokken 13-15 i auditorium 

22.0.11. Her kan man se, hvordan det nye hus bli-

ver opbygget af et åbent, indre torv i stuen med 

caféer og servicefunktioner for studerende og 

ansatte, af fire videnscentre med bogsamlinger 

og læsepladser og en læringsgang med under-

visningslokaler og arbejdspladser til studerende. 

Og derudover vil der selvfølgelig også være 

institutarealer med forskerkontorer, ekspeditio-

ner, læsepladser mv. Se tegningerne i de nyeste 

versioner (som arkitekterne stadig arbejder på) 

på www.soendrecampus.ku.dk/fakta.   

SøNDrE CAMPUS

 

Grønne tage, store lysindfald, åbenhed 

og liv. Det er noget af det, man kommer 

til at opleve med fakultetets nye bygning, 

KUA2. I et totalt ombygget gamle KUA – i 

den del, der ligger tættest på kanalen og 

nye KUA – flytter ToRS, SAXO, MEF og 

Musikvidenskab ind sammen med Admi-

nistrations- og Driftscentret i 2012. Pro-

cessen har været undervejs i godt 10 år, 

men nu er planlægningsarbejdet så langt, 

at alle kan få en fornemmelse af, hvordan 

den nye del af campus kommer til at se ud 

i 2012. 

henrik@humanist.ku.dk

Af Anne lind-Trap Af Henrik Friis

HvAD SKER DER med byggeriet?
etaperne i KUA2-byggeriet ruller derudad. dispositionsforslaget mangler 
kun godkendelse, og næste planlægningsfase er på trapperne.

Det sker  
lige om lidt
I begyndelsen af marts begynder byggeriets næste 

fase – udarbejdelsen af projektforslaget – der kom-

mer til at vare ca. seks måneder. Fasen kommer til 

at ligne de to byggefaser, som KUA’s ansatte og stu-

derende har været igennem det sidste halvandet år. 

Som i programmeringen, hvor lokaler og funktioner 

blev fastlagt – og i den nuværende dispositionsfor-

slagsfase, hvor funktioner og lokaler bliver skitseret 

og placeret – skal KUA’s brugergrupper overvære 

præsentationer af tegninger og komme med kom-

mentarer til arkitekternes oplæg. Indholdsmæssigt 

handler projektforslaget om at få tegnet detaljer på 

de nuværende skitser, dvs. alt fra bredde af dørene 

og akustisk regulering til placering af studerendes 

skabe.
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Det sker om 
nogle år
Når KUA2 står færdig i 2012, vil huset sammen 

med nye KUA rumme alle humanioras stude-

rende og ansatte – på nær Eskimologi, der bliver 

boende i Dansk Polarcenter i Strandgade. Heref-

ter bliver der plads til at nedrive og ombygge den 

resterende del af gamle KUA til fakulteterne Jura 

og Teologi, der flytter til Amager fra indre by i 

2014. Læs mere om byggeprocessen, se tegnin-

ger og beslutninger eller stil forslag på  

www.soendrecampus.ku.dk

Det sker  
til efteråret
KUA2 skal ligge der, hvor dele af MEF, Drifts-

centret, Studenterafdelingen, Akademisk 

Boghandel og Væksthuset Katalyst ligger i dag. 

MEF, Akademisk Boghandel og Katalyst flytter 

til den del af gamle KUA, der ligger længst ud 

mod metroen, hvor fakultetet samtidig etablerer 

en ny midlertidig hovedindgang. Driftscentrets 

betjentstue og Studenterafdelingen flytter, efter 

en ombygning, til Det Kgl. Biblioteks rømmede 

lokaler midt i gamle KUA. Alle flytningerne sker 

inden semesterstart i september, så nedrivnin-

gen i den anden side af KUA kan begynde i det 

tidlige efterår.

HvAD SKER DER med byggeriet?
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Climate Lectures

I forbindelse med kongressen afholder Klimasekre-

tariatet på KU under overskriften ’Climate Lectures’ 

en spændende forelæsningsrække, der går i dybden 

med relevante problematikker vedrørende klima. De 

kommende arrangementer byder bl.a. på forelæsnin-

ger af:

Ditlev Engel, koncernchef i Vestas (den 2. •	

marts)

Dr. James E. Hansen, direktør for NASA God-•	

dard Institute for Space Studies (den 9. marts) 

Professor Daniel M. Kammen, direktør for •	

Renewable and Appropriate Energy Lab ved 

UC Berkeley og chefrådgiver i miljø- og energi-

spørgsmål for Barack Obama (den 13. marts)

Professor Katherine Richardson, formand for •	

Scientific Steering Committee for den interna-

tionale forskerkongres i marts 2009 og prode-

kan ved Det Naturvidenskabelige Fakultet (den 

13. marts)

Læs mere om forelæsningerne og tilmeld dig på  

www.klima.ku.dk/Climate_Lectures/

KLImasatsnIng  

Indtil nu er der over 1.500 tilmeldte til KU’s interna-

tionale forskerkongres om klimaændringer ’Climate 

Change: global Risks, Challenges and Decisions’, der 

finder sted den 10.-12. marts i Bella Centret. Kongres-

sen bliver afholdt i samarbejde med de ni andre 

internationale universiteter i stjernealliancen IaRU, 

og deltagerne kommer fra det meste af verden og 

fra mange forskellige fagområder. Der vil bl.a. være 

spændende humanistiske vinkler på klimaproble-

matikken, som også forskere fra Det Humanistiske 

Fakultet har budt ind på ved at indsende abstracts til 

kongressen (læs mere om fakultetets klimaforskning 

på www.forskning.hum.ku.dk/klimaforskning). 

   Resultaterne fra kongressen bliver overbragt til 

beslutningstagerne på Fn’s næste store klimakon-

ference, COP 15, der løber af stabelen den 7.-18. 

december 2009 i København.

Frivillige efterlyses

alle ansatte og studerende er velkomne på kongres-

sen, hvor deltagergebyret er 340 euro for studerende 

og 675 euro for ansatte. men hvis man ikke har 

lyst til at finde pengepungen frem, er der en anden 

mulighed. KU’s Klimasekretariat søger nemlig frivil-

lige, som har lyst til at hjælpe med gennemførslen 

af kongressen. Opgaverne spænder fra udlevering af 

materialer til deltagerne over hjælp i gruppelokaler til 

bemanding af informationsskranker. se jobopslaget 

på fakultetets online opslagstavle for studiejob på 

www.studieportal.hum.ku.dk.

anna@humanist.ku.dk

Af Anne lind-Trapaf anna Høxbro Bak

KLOGERE På kLima
Hvordan udvikler klimaet sig? Hvilke problemer og muligheder vil der opstå? 

Hvordan skal samfund, virksomheder, universiteter og forskere spille sammen 

for at tackle udfordringerne? Du kan komme svarene nærmere på KU’s inter-

nationale klimakongres og foredragsrækken ’Climate Lectures’

Klimaportal
Læs mere om klimakongressen på 

kU’s klimaportal på  

www.klima.ku.dk

Spørg KU om Klima
For at skabe et forum, hvor stu-

derende, journalister, politikere, 

erhvervsfolk og andre interes-

serede kan stille spørgsmål om 

klima og bæredygtighed til kU's 

klimaeksperter, har kU lanceret 

webportalen ’Spørg kU om klima’ 

på www.spoergomklima.ku.dk

Kalender.indd   34 27-01-2009   01:35:40



NUTIDIGE PERSPEKTIvER På 

GENRESPØRGSmåLET

Arbejdsseminar med foredrag og diskussion i 

Netværk for Genrestudier. Yderligere oplysninger 

hos lektor Jonna Kjær, jonkj@hum.ku.dk

Tid Onsdag den 18. februar kl. 9-17

Sted Annonceres snarest!

Arrangør institut for engelsk, Germansk og romansk 

og Netværk for Genrestudier

GENERALFORSAmLING I SELSKAB FOR 

NORDISK FILOLOGI

Generalforsamling efterfulgt af foredrag af 

undervisningsassistent, ph.d. Maja Bissenbak-

ker Frederiksen, Institut for Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab, Københavns Universitet. Læs 

mere på www.selskabfornordiskfilologi.dk

Tid Torsdag den 19. februar kl. 19

Sted KUA, 27.0.17

Arrangør Selskab for Nordisk Filologi

HERTOFT-EFTERmIDDAGE: ORGASmENS 

KUNST

Seksualterapeut Pia Struck holder oplæg om 

personlig udvikling gennem systematisk arbejde 

med seksualiteten

Tid Torsdag den 26. februar kl. 16-18

Sted rigshospitalet, Henrik Harpestrengs Vej (opgang 

61a), Psykiatrisk auditorium

Arrangør Dansk Forening for Klinisk Sexologi og Sex 

& Samfund

LATIN OG DE mODERNE SPROG I 

RENæSSANcEN

Temadag med en lang række foredrag arrange-

ret af Forum for Renæssancestudier. Læs hele 

programmet på www.igl.ku.dk/~pade/. Yderligere 

oplysninger kan fås hos professor Marianne Pade, 

pade@hum.ku.dk

Tid Torsdag den 26. februar kl. 10-18

Sted KUA, 27.0.17

Arrangør Forum for renæssancestudier

LET’S GET cRITIcAL – NOvO NORDISK 

FOUNDATION ART HISTORY PROjEcT

Conference Programme includes: James Elkins, 

Sarat Maharaj, Ruth Noack, Ahu Antmen, Lars 

Bang Larsen, T. J. Demos, Malene Vest Hansen, 

Noemi Smolik.

Tid Fredag den 27. februar kl. 9 til lørdag den 28. 

februar kl. 16

Sted Kunstakademiet, Kongens Nytorv 1

Arrangør Det Kgl. Danske Kunstakademi – Billedkunst-

skolerne, Københavns Universitet – Det Humanistiske 

Fakultet, Biblioteksskolen, Association of Art critics 

(AicA – Denmark) og Statens Museum for Kunst

DEN ITALIENSKE OPERASINFONIA 1680-1710

Ph.d.-forsvar ved Axel Teich Geertinger fra Afde-

ling for Musikvidenskab

Tid Onsdag den 4. februar kl. 13.00 (præcis)

Sted Afdeling for Musikvidenskab, Klerkegade 2,  

lokale 112

Arrangør institut for Kunst- og Kulturvidenskab

NAvNEFORSKNINGENS OmvEjE OG UDvEjE

Tiltrædelsesforelæsning ved dr.phil. Bent Jørgen-

sen, der er nyansat professor i Nordisk navne-

forskning med særlige opgaver inden for Nordisk 

middelalderfilologi på Nordisk Forskningsinstitut.

Tid Torsdag den 5. februar kl. 14.00

Sted KUA, 23.0.50

Arrangør Nordisk Forskningsinstitut

DOmINIKANERNE I DANmARK

Frokostmøde med foredrag af ph.d. Johnny 

G. Jakobsen, SDU/KU

Tid Mandag den 9. februar kl. 12-13.15

Sted KUA, 9.3.14

Arrangør SAXO-instituttet

THE SPEcIAL WORLD – STALIN’S POWER 

APPARATUS AND THE SOvIET SYSTEm’S 

SEcRET STRUcTURES OF cOmmUNIcATION

Disputatsforsvar ved lektor Niels Erik Rosenfeldt, 

Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, 

Østeuropæisk Afdeling, Københavns Universitet

Tid Fredag den 13. februar kl. 13.00 (præcis)

Sted Det Nye KUA, auditorium 23.0.50.

Arrangør Det Humanistiske Fakultet

Om DOSTOjEvSKIjS FORFATTERSKAB

Johannes Møllehave vil tale om Dostojevskijs 

(1821-1881) forfatterskab med udgangspunkt i 

den norske forfatter Geir Kjetsaa, som særligt 

behandler Dostojevskijs forhold til Johannes Evan-

geliet, Johannes Brevene og Johannes Åbenbarin-

gen. Entré kr. 25 pr. foredrag. Medlemskab 50 kr. 

pr. semester for studenter/pensionister, 75 kr. for 

øvrige. Henvendelse om medlemskab kan ske til 

kassereren på vinding@punkt.ku.dk

Tid Tirsdag den 17. februar kl. 19.30

Sted Købmagergade 44, Kældercaféen

Arrangør Teologisk Forening

februar

marts

KAleNDer

RARELY A DOSE OF PURE TRUTH – SLADDER 

SOm mEDIERET KOmmUNIKATIONSFORm

Tiltrædelsesforelæsning ved professor Anne Jer-

slev, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, 

Afdeling for Film- og Medievidenskab, Køben-

havns Universitet.

Tid Fredag den 27. februar kl. 14.00-15.00

Sted KUA, 27.0.09

Arrangør institut for Medier, erkendelse og Formidling

vIDENSKAB OG DEmOKRATI

To-dages seminar om relationen mellem viden-

skab og demokrati. Seminaret er en del af Køben-

havns Universitets temapakke ”Videnskab, Etik og 

Kommunikation". Alle er velkomne, og tilmelding 

er ikke nødvendig.

Tid Torsdag den 5. marts kl. 9.00 til fredag den 6. 

marts kl. 16.00

Sted lokale 27.0.17

Arrangør institut for Medier, erkendelse og Formidling

HvORFOR BEDRIvER vI TEOLOGI?

Biskop Peter Fischer Møller, lektor Svend Bjerg og 

professor Mogens Müller debatterer teologi, teo-

logisk uddannelse og teologisk eksistens imellem 

universitet, kultur og kirke.

Tid Tirsdag den 10. marts kl. 19.30

Sted Købmagergade 44, Kældercaféen

Arrangør institut for Medier, erkendelse og Formidling

SEmINAR På AFDELING FOR 

NAvNEFORSKNING mED OLA SvENSSON

Ola Svensson, Institut för språk och folkminnen, 

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund holder fore-

drag med titlen: Den medeltida rättsutövningen 

inom och utom järnålderns namnmiljöer.

Tid Onsdag den 18. marts kl. 14.15-16.00

Sted KUA, 27.4.04

Arrangør Nordisk Forskningsinstitut
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Oplev KUA2

ONSDAG D.25. FEBRUAR 2009
KL. 13-15 I AUDITORIET,
BYGNING 22 (22.0.11)

Arkitekterne er langt fremme med 
skitserne til KUA2.

Nu kan humanioras studerende og 
ansatte få en god fornemmelse af, 
hvordan den fysiske hverdag ser ud 
på Søndre Campus i 2012.
I er alle inviteret til fremlæggelse af 
dispositionsforslaget for KUA2, som 
det ser ud forud for bygherregodken-
delsen. Skitserne viser bygningens 
konkrete udtryk udadtil og alle loka-
lernes placering.

Der bliver mulighed for at stille
spørgsmål samt opleve tegninger og 
planer på første hånd.

Endvidere præsenteres de mange
midlertidige byggeprojekter, som skal 
igangsættes inden KUA2 kan tages i 
brug. 

Vi byder på en forfriskning.

Med venlig hilsen
Det Humanistiske Fakultet
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