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Denne marts-udgave af Delfinen er en særudgave, 
da du ikke blot får ét magasin, men to. Hvis du 
bladrer lidt ind i magasinet, støder du på endnu 
en forside, som er starten på ligestillingstillægget. 
Årsagen til magasintillægget er, at der stadig er be-
hov for at sætte fokus på ligestilling, selv i et land 
som Danmark og selv på et universitet i Aarhus. 
Samtidig er marts måneden for Kvindernes inter-
nationale kampdag og derfor et oplagt tidspunkt 
at fokusere på ligestilling.

Det kan virke mærkeligt, at der i et land som Dan-
mark, endnu er kampe at kæmpe i ligestillingens 
navn. Og endnu mere mærkeligt er der på Aarhus 
Universitet, et sted, som jeg forbinder med frem-
synethed, modernitet og åbenhed, stadig er om-
råder, hvor der er klar ulighed. I artiklen på side  16 
stiller vi spørgsmålet, om mænd er bedre forskere 
end kvinder. For eksempel er 82 % af professorerne 
på Aarhus Universitet mænd. Sådan har billed-
et tegnet sig siden 1970’erne. En af løsninger på 
denne ulighed i professoraterne er, at forskelsbe-
handle for at opnå ligestilling, hvilket jeg mener, 
går imod hele idéen om ligestilling.

Én løsning på ligestillingsproblemet kunne være 
karrierenetværket Ladies First. De motiverer og in-
spirerer kvinder til at nå deres mål og drømme. Du 
kan læse mere om netværket på side 28. En grund 
til, at denne løsning er særlig velegnet, er, at mænd 
har en større tro på egne evner. Selvom troen nogle 
gange overgår evnerne. Omvendt er det med kvin-
der. De undervurder ofte deres egne evner. Sådan 
meget groft generaliseret i hvert fald.

Som en afslutning på ligestillingstillægget har vi 
valgt at anmelde et manifest, som tager et helt nyt 
og vanvittigt perspektiv på forholdet mellem køn-
nene. Bogen hedder SCUM manifest, og blot ved at 
afsløre, hvad SCUM står for, får du et meget godt 
indblik i, hvad manifestet går ud på. SCUM står 
for ”Society for Cutting Up Men.” Du kan læse an-
meldelsen af dette både skøre, ufrivilligt humori-
stiske og skræmmende manifest på side 33.
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TANDLÆGE
“Kvinderne har vanskeligere ved at blive integreret 
i de mandsdominerede forskningsmiljøer” 

- Evanthia K. Schmidt om ligestilling på Aarhus Universitet. Side 16

“At være mand er at være handicappet, 
følelsesmæssigt begrænset. Maskulinitet 

er en mangelsygdom, og mænd er 
følelsesmæssige krøblinger”

-  Valerie Solanas om mænd. Side 33

“EN MOTHERFUCKER TIL SAXOFONIST! ”
 

- Ukendt publikummer om Matz Gustafssons jazzmusik. Side 36

“Vi startede netværket, fordi vi syntes, at 
vi manglede et karrierenetværk for 
kvinder med krudt i røven”

-  Alexandra Balshøj om netværket Ladies First. Side 28

“Hverken alvor eller humor egner sig til at blive 
ideologiseret og ophøjet til princip”

- Søren Ulrik Thomsen om forholdet mellem alvor og humor. Side 8
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KORT NYT FRA AU

EN MODEL DER KAN bLIVE MANGE PENGE VÆRD

En ung forsker på Aarhus Universitet er i gang med at 
udvikle en matematisk model, der kan forudsige na-
tioners dødelighed med større præcision end nogen 
eksisterende metode. Hvis modellen bliver anvendt, 
kan den få stor værdi for private og offentlige inve-
steringer i Danmark. Knap 20 matematiske tegn, et 
internationalt forskningssamarbejde og en talknuser 
ved navn Malene Kallestrup-Lamb. Det er hoved-
ingredienserne i opskriften på en potentiel stor be-
sparelse for Danmark. Sammen med sine danske og 
internationale forskerkolleger er hun ophavskvinde 
til den såkaldte ”Mortality Model with Covariates”, 
der har vist sig at være mere præcis end den model, 
man hidtil har anvendt til at beregne befolkningens 
dødelighed med.

AU-nyheder den 14.01.2014

MILLIONbEVILLING TIL FORSKNING I EKSTREMISME 
UDFØRT AF ENKELTPERSONER

Hvorledes blev Anders breivik i stand til at fuld-
føre terrorangrebet i Norge i sommeren 2011? Og 
hvordan bliver myndigheder bedre til at forebygge, 
forhindre og formildne de samfundsmæssige kon-
sekvenser af sådanne handlinger? Det er nogle af de 
spørgsmål, som lektor ved Institut for Statskundskab, 
Lasse Lindekilde, i den kommende tid vil se nærmere 
på. Han har netop underskrevet en bevillingsaftale 
finansieret indenfor EU’s syvende rammeprogram, 
hvorved han indgår som partner i projektet PRIME. 
Formålet er at studere, hvordan ekstremistiske 
tilbøjeligheder og motivation udvikles, hvordan for-
beredelse af soloangreb og selve angrebne forløber 
samt deres efterfølgende samfundsmæssige virk-
ninger.

AU-nyheder 21.02.2014

STUDERENDE FRA AARHUS MODTAGER NOVO 
SCHOLARSHIP 2014

Pernille Ommen Andersen er specialestuderende i 
molekylær medicin ved Aarhus Universitet. Hun får 
nu et stipendium fra Novo Nordisk og Novozymes 
for sin forskning i fibroblastre og psoriasis. Pernille 
Ommen Andersen forsker i celletypen fibroblastre 
og deres betydning for sygdommen psoriasis. Den 
forskning bliver nu støttet af Novo Nordisk og Novo-
zymes, som har tildelt Pernille Ommen Andersen et 
stipendium fra deres Novo Scholarship Programme. 
Stipendiet giver Pernille Ommen Andersen 7.000 
kroner om måneden fordelt over otte måneder, i alt 
56.000 kroner. Stipendiet blev overrakt den 22. ja-
nuar 2014 til Novo Scholarship Symposium. Pernille 
Ommen Andersen er født den 25. juni 1990 i Horsens.

AU-nyheder den 06.02.2014

MEDIEFORSKERE GENINDFØRER GRAMMOFONER 
OG SPOLEbÅND PÅ bIbLIOTEK

I januar har brugerne på Roskilde bibliotek kunnet 
lytte til og prøve kræfter med gamle afspillere og 
kassettebånd. Medieforskere fra Aarhus Universitet 
stod bag særudstillingen med ældre lydmedier, der 
på én gang var et eksperiment med biblioteket og 
en undersøgelse af, om gamle fysiske medier giver 
lytterne noget helt særligt. Udstillingen Magnetic 
Groove Memories på Roskilde bibliotek var en del 
af Kulturarvsstyrelsens projekt ”FolkeLab”. Projektet 
handler om at finde ud af, hvad man kan bruge bib-
liotekerne ude i de danske lokalsamfund til, når byg-
ningernes samlinger engang er helt digitaliserede og 
ikke længere optager fysisk plads på hylderne

AU-nyheder den 04.02.2014

FORSKERE HAVDE GAVE MED, DA SMART AARHUS 
FYLDTE ÅR

En ny trafik-app udviklet på Aarhus Universitet er 
den første, der skal gøre mængder af data brugbar 
for byens borgere. ”Som universitet er det jo fornemt, 
at vi både kan forske og samtidig hjælpe byen.” Lek-
tor Martin brynskov er ikke i tvivl om perspektivet i 
den trafik-app, han og kollegerne præsenterede, da 
Smart Aarhus den 5. februar fejrede sine første to 
år. ”Skal jeg køre nu?” hedder den gratis app, som 
er udviklet af Center for Avanceret Visualisering og 
Interaktion (CAVI) som er en del af forskningscentret 
Participatory Information Technology (PIT) på Aarhus 
Universitet. Den fortæller bilisterne, hvornår og 
hvordan de hurtigst kommer fra et sted til et andet 
og trækker på de trafikdata, som indsamles i kom-
munalt regi.

AU-nyheder den 07.02.2014

NY UNDERSØGELSE AF KVALITET I PH.D. –FORLØb

Aarhus Universitet har netop færdiggjort en dybde-
gående undersøgelse af kvaliteten i universitetets 
ph.d.-forløb. Undersøgelsen skal bruges til at udvikle 
ph.d.-uddannelsen. Med mere end 2.000 indskrevne 
ph.d.-studerende har Aarhus Universitet fordoblet 
antallet af ph.d-studerende på 10 år, og i 2011 ind-
førte universitetet en ny organisering og administra-
tion af ph.d-uddannelsen. På den baggrund satte 
Aarhus Universitet i 2013 en undersøgelse i gang for 
at få et detaljeret billede af, hvad der ifølge de ph.d.-
studerende skal til for at gøre det højtspecialiserede 
uddannelsesforløb så godt som muligt.

AU-nyheder den 04.02.2014
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FØLG OS PÅ      ELLER WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK

MARTSEVENTS

Hovedsponsorer:

Aarhus Kommune

Øvrige sponsorer:

8SECONDHAND BAZAR
DØR: KL. 12.00    GRATIS ADGANG

DISSING OG LAS
DØR: KL. 20.00    FORSALG: 60/80 (MEDLEM/ALM)

ECHO ME
DØR: KL. 20.00    FORSALG: 30/50 (MEDLEM/ALM)

PUB QUIZ - DK’S MÅSKE SVÆRESTE!
DØR: KL. 20.00    GRATIS ADGANG

ÅRHUNDREDETS FESTIVAL
FILOSOFI BAR PROGRAM:
MANDAG: KANT.
Postdoc i filosofi Carsten Fogh Nielsen, Aarhus Universitet 

TIRSDAG: HEGEL.
Adjunkt i filosofi Rasmus Ugilt, Aarhus Universitet 

ONSDAG: KIERKEGAARD
Lektor i filosofi Anders Moe Rasmussen, Aarhus Universitet 

ONSDAG: DANDYBAR
Er du til absint på bardisken og god, langtidsholdbar litteratur?

TORSDAG: NIETZSCHE.
Lektor i idéhistorie Ole Morsing, Aarhus Universitet 

FREDAG: MARX.
Lektor i historie Bertel Nygaard, Aarhus Universitet. Koncert med arbejder-
sange ved Bertel Nygaard og Anders Gade Jensen

INFO: SE WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK

SUPARDEJEN
DØR: KL. 21.00    FORSALG: 40/60 (MEDLEM/ALM)

THE HOMIES - FEAT. OLIVER HØYNESS
INFO: SE WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK

THE ATTIC SLEEPERS + ROSENTHAL
DØR: KL. 20.00    FORSALG: 30/50 (MEDLEM/ALM)

MUSIKVIDENSKAB MGP
Musikkonkurrence for studerende!
INFO: SE WWW.STUDENTERHUSAARHUS.DK

COMEDY ZOO ON TOUR
OMAR MARZOUK
+ MICHAEL SCHØT
+ CARSTEN ESKELUND
DØR: KL. 20.00    FORSALG: 90/130 (MEDLEM/ALM)

KAN VI LEVE UDEN FATTIGDOM?
- seminar om frivilligt socialt arbejde.
KL. 15.00 - 19.00 GRATIS ADGANG

ØLSMAGNING - PÅSKEØL
DØR: KL. 20.00    FORSALG: 99/119 (MEDLEM/ALM)

VINYLBAZAR - find musikalske guldkorn.
DØR: KL. 12.00    GRATIS ADGANG
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LÆSEGUIDES FREMMER ELEVERS LÆRING 

Lærere, der bruger læseguides i undervisningen, 
sikrer eleverne en mere fokuseret læsning af fagtek-
ster, og dermed stiger elevernes læringsudbytte. 
“Når du har læst teksten, skal du kunne beskrive 
tre forskellige økosystemer.” Sådan lyder punkt 1 i 
en læseguide for 8. klasse i naturfag. ”Eleverne ved, 
hvad det faglige formål med undervisningen er, og 
hvor de skal hen. Det gør, at de arbejder langt mere 
fokuseret,” forklarer ph.d. Jesper bremholm. Han har 
netop forsvaret sin ph.d.-afhandling ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 
om hvordan læsning bliver en ressource til læring for 
elever i skolen. Jesper bremholm anbefaler læse-
guides til alle fag i skolen, hvor fagtekster indgår.

AU – nyheder 19.02.2014

VORES SYN PÅ ALDER OG ALDERDOM ER UNDER 
FORANDRING

Skal man kunne arbejde, til man er over 70? Tjeneste-
mandsloven er til diskussion, og vi kommer til at se 
mange flere af den type diskussioner i fremtiden, for 
alting er under forandring. Det indebærer et opgør 
med grundlæggende antagelser og samfundsind-
retninger, mener lektor Karen P. Munk ved Aarhus 
Universitet, der netop har nedsat forskningsgruppen 
”The Ageing Society Research Group”. Over 1000 per-
soner i Danmark har i 2013 fejret 100 års fødselsdag. 
Det er omkring dobbelt så mange som for bare 10 år 
siden. Det vurderes, at ca. halvdelen af de piger, der 
fødes i dag, vil opnå at blive hundrede år, hvis ud-
viklingen fortsætter som hidtil.

AU-nyheder den 10.02.2014

Fotos: AU Nyheder
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“Der kan gå år imellem, at jeg bliver inspireret, men får 
jeg blot en enkelt linje ’forærende’, som man siger om 

inspirationen, så sætter jeg mig til gengæld straks 
ned og arbejder bevidst med den næste”

En samtale med digteren 
Søren Ulrik Thomsen

Rasmus Bach Frandsen & Rasmus Lund Nielsen



Søren Ulrik Thomsen er en af Danmarks mest anerkendte 
og roste digtere i dag. Han debuterede med digtsamlingen 
City Slang i 1981 og har senest i 2011 udgivet samlingen Rystet 
Spejl, som også blev præmieret af Statens Kunstfond. Delfin-
en har taget en snak med digteren om, hvad digte kan gøre 
ved mennesker, og hvorfor de er relevante, for nogle ligefrem 
nødvendige, at beskæftige sig med.

Hvorfor begyndte du at digte?
”Via læsning opdagede jeg, at poesien kan noget helt sær-
ligt. Fordi poesien både er musikalsk og billedskabende, er 
det en meget sansende genre, men samtidig betyder ordene 
jo noget, og derfor kan digte så at sige i ét hug både sanse 
og tænke. To måder at forholde sig til verden på, som ellers 
tit er adskilt for os. I poesien kunne jeg fange noget, som 
hverken fortælling, sagprosa eller personlige genrer som dag-
bogen og brevet kunne. Og det førte så til dén erfaring, at 
hvis en anden genre faktisk kunne rumme, hvad jeg forsøgte 
at udtrykke i et digt – ja, så var det ikke et digt. Et digt er det 
kun, hvis det ikke kan være nogen som helst anden form for 
tekst.”

Hvordan er din arbejdsproces? Er den præget af rutiner eller 
mere spontan?
”Jeg holder meget af rutiner, men for mig er de komplet 
hjælpeløse, når det kommer til at skrive digte. I dag lyder 
klichéen jo, at ”kunst har intet med inspiration at gøre, det 
er hårdt arbejde”, men personligt skal jeg altså kunne mærke, 
at noget vigtigt og fascinerende presser sig på, før jeg sæt-
ter mig ned og skriver – for hvis det ikke er vigtigt for mig, 
hvordan skulle det så nogensinde kunne blive det for en læs-
er? Det kan da aldrig interessere nogen, at jeg tager mig sam-
men, fordi jeg godt kunne tænke mig at skrive et digt. Der 
kan gå år imellem, at jeg bliver inspireret, men får jeg blot 
en enkelt linje ’forærende’, som man siger om inspirationen, 
så sætter jeg mig til gengæld straks ned og arbejder bevidst 
med den næste. Og hvis dén så lykkes, ja, så skulle jeg gerne 
modtage en ny inspiration, således at værket bliver til i en 
vekselvirkning mellem en aktiv indsats, og hvad man kunne 
kalde noget passivt modtagende. Mon ikke de studerende og 
forskerne på Aarhus Universitet kender til noget lignende?”

Du debuterede i 1981 med City Slang og udgav i 2011 Rystet 
Spejl. Din digtproduktion har med andre ord strakt sig over 
tredive år. Betragter du dit forfatterskab som sammenhængen-
de, eller skal de forskellige samlinger læses adskilt?
”Begge dele. Et digt er jo altid skrevet af et menneske, som 
er et bestemt sted i sit liv, i verden, i samfundet - og det er 
klart, at jeg var et helt andet sted for 30 år siden, end jeg 
er i dag. Men samtidig er jeg jo på mange måder også den 
samme. Selvom jeg ændrer mig, vil – hvad skal vi sige? – visse 
melodistumper, yndlingsord, stemninger altid tale til mig. 
At noget ændrer sig, kan vi kun erfare, fordi noget andet 
ikke gør, og når man tænker tilbage på sig selv som femårig, 
tænker man jo netop på sig selv som femårig. Her i marts 
udkommer alle mine digte og essays i ét bind under titlen 
Samlede Thomsen. Så jeg har netop siddet og læst en nærsynet 
korrektur på alle 1000 sider, og selvom meget tydeligvis er 
skrevet af en person, som ligger langt fra dén, jeg er i dag, 
blev jeg også gang på gang forbløffet over ligheder henover 
årene, og over hvor tidligt der bringes tankegange på bane, 
som så åbenbart lige skulle ligge og summe i tyve år, før de 
kunne foldes helt ud. Hver titel i forfatterskabet skal være en 
ny bog, men skrevet af den samme.” 

Dine digte er meget musikalske, men forholdsvis få musikere 
har fået lov til at fortolke dem. Lars HUG har fortolket den 
første og Det Glemte Kvarter den seneste. Hvad er dit syn på 
forholdet mellem dine digte og musik?  
”Selvom poesien er en musikalsk genre, skal man skelne mel-
lem sprogets musik og så musik-musik, altså rigtig musik 
spillet på instrumenter. For poesien befinder sig hele tiden 
i spændingsfeltet mellem klang og betydning, og overgiver 
den sig helt til klangen, bliver den ikke af den grund mere 
musikalsk, men bare til kling-klang. Derfor er digtene hver-
ken hos Lars Hug eller i Det Glemte Kvarter et instrument 
af samme slags som de øvrige, men musikken er langt fra 
heller et blot stemningsskabende bagtæppe for poesien. Har 
poesien en musikalsk side, kan musikken til gengæld have 
litterære træk, som for eksempel noget fortællende, så der er 
nok tale om en ret kompleks udveksling mellem de to kunst-
arter. Og det siger sig selv, at jeg er kolossalt glad både for 
Lars Hugs monumentalt dystre firsermusik til City Slang og 

”Et digt er det kun, hvis det ikke kan være 
nogen som helst anden form for tekst” 
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Foto: Dmytro Zagrebelnyy



Søren Ulrik Thomsen har samlet sine 
digte og essays i Samlede Thomsen, 
der udkommer den 13. marts
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for den kreativitet, som de unge musikere og komponister 
i Det Glemte Kvarter så generøst strør ud over digtene fra 
Rystet Spejl.” 

Du har skrevet forord til Ole Sarvigs samlede digte, der blandt 
andet indeholder salmer, og i Det skabtes vaklen (1996) er 
Gud for første gang skrevet direkte ind i din egen digtproduk-
tion. Hvordan betragter du forholdet mellem det religiøse og 
det kunstneriske?
”Fordi jeg er vokset op i 70’ernes venstrefløjskultur, hvor 
det politiske nævenyttigt ville sætte dagsordenen for det 
æstetiske, ligger det dybt i mig at forsvare kunstens autono-
mi. Kunsten udgør et selvstændigt erkendelsesniveau og er 
ikke udsmykning, gestaltning eller ’musik til’ erkendelser 
foretaget på et andet niveau, som for eksempel det politiske, 
det religiøse eller det filosofiske. Det er ikke ensbetydende 
med, at kunsten ikke må forholde sig til det politiske, det 
etiske og så videre, men det betyder, at det interessante 
her ikke er de erkendelser, som allerede er gjort på et andet 
niveau, men dé nye betydninger som kun kunstens forhold-
en-sig kan producere. Jeg forsøger ikke at holde kristendom-
men ude af mine digte, men heller ikke at få min poesi til at 
’gå op’ hverken med min kristendom eller med noget som 
helst andet – digtene må plapre, som de bedst kan og selv 
vil, og de er hjerteligt velkommen til at modsige sin ophavs-
mand, det vigtigste er, at poesien artikulerer noget, som ikke 
kunne være sagt på andre måder. Som jeg har udtrykt det: 
Jeg er kristen, og jeg er digter. Men ikke en kristen digter.”

Mange af dine digte indbyder både til at grine og græde – på 
samme tid. Hvad er forholdet mellem alvor og humor i dine 
digte?
”Tit kalder det ene på det andet – midt i en meget alvorlig 
sætning kan en underdrejet vits ubemærket komme sejlende. 
Og humor er bedst, når den er overraskende. Hverken alvor 
eller humor egner sig til at blive ideologiseret og ophøjet 
til princip, selvom det i nogle situationer og for en kortere 
periode kan være nødvendigt. Da min generation af digtere 
debuterede, havde ’den eksistentielle alvor’ været ildeset i 
poesien siden Heretica: Hverken konfrontationsmoderni-
sterne, systemdigterne eller socialisterne ville røre den med 
en ildtang. Derfor var det nødvendigt for en tid at sætte 
forsvaret for patos på programmet, og lige så logisk er det, 
at de digtere, som debuterede efter os, var trætte af alvoren 
og til gengæld hyldede humoren. I virkeligheden er det jo 
bedst, når forfatteren slet ikke forsøger at dreje teksten i en 
bestemt retning, men tør overgive sig til, hvad der end sker, 
mens han skriver. At han har den evne er én af mange grunde 
til, at jeg beundrer Pontoppidan: Ligeså morsom han kan 
være i én linje, ligeså sagligt nøgtern er han i den følgende: 
hans sarkasme glitrer som iltre fisk, der springer op over hav-
overfladen og så forsvinder igen. Skammeligt nok kan alvor 
jo hykles, indtil den afsløres, mens der er kontant afregning 
for humoren: Enten griner man eller ej. Til gengæld er der vel 
næppe noget mere røvsygt end folk, som ligefrem prædiker 
humor, eller noget mere pinligt end dén grimasséren i tek-
sten, der betyder: Dette er sjovt.”

“Jeg er kristen, og jeg er digter. 
Men ikke en kristen digter”
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Spiller det en rolle, at du selv er blevet ældre? I din seneste sam-
ling har erindringen (om en afdød) for eksempel en stor betyd-
ning. Er døden blevet mere nærværende i din poesi og med den 
erindringen om fortiden?
”Det er et godt eksempel på, at der både er store forskelle 
og lange sammenhænge i forfatterskabet. Et af digtene fra 
Rystet spejl åbner med linjerne: ’Som ung forekom barndom-
men mig/ lige så fjern og uvirkelig som døden/ vi diskuterede 
som et matematisk bevis/ mens vi hørte Ziggy Stardust/ og 
fik orgasme i søvne.” Når der tales om som ung at diskutere 
døden ’som et matematisk bevis’, er det en hentydning til 
mit poetikessay Mit lys brænder fra 1985, der på teoretisk vis 
jonglerer med begrebet ’døden’. Siden har jeg nået at opleve 

mange nærtståendes død, og det giver så disse mere kon-
krete, erfaringsnære digte. Det skal ikke forstås sådan, at den 
ene type tekst er bedre end den anden, fordi jeg i mellem-
tiden er blevet ældre og klogere: Digtene i Rystet spejl kunne 
jeg ikke have skrevet som 29-årig, men Mit lys brænder, der 
blandt andet rummer digte som ”Tusindhaven” og ”Det er 
dét, det handler om” evnede jeg altså heller ikke at skrive i 
dag. Så der er altså en stor forskel de to bøger imellem, men 
der er også en stor lighed, for de handler begge om døden.”

Delfinen anmelder i april Søren Ulrik Thomsens samlede 
digte og essays, Samlede Thomsen, der udkommer den 
13. marts på forlaget Gyldendal.
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Er mænd bedre forskere end kvinder

Kvinder i det akademiske hierarki
I dag tager flere kvinder end mænd en univer-
sitetsuddannelse, og et lige antal kvinder og 
mænd tager en ph.d. Men lige så snart man be-
væger sig længere op i det akademiske hierarki, 
er kvinder markant underrepræsenterede. Hver 
kvindelig lektor har to mandlige kollegaer, og for 
hver kvindelig professor har fem mænd samme 
fornemme titel. Dermed klarer kvinder sig ikke 
kun dårligt i forhold til mænd, men også inter-
nationalt, hvor Danmark ligger som nummer 23 
ud af 27 lande i EU, når det gælder andelen af 
kvindelige forskere. Mette Verner, som tidligere 
har forsket i kønsforskelle på arbejdsmarkedet i 
ledelse og forskning som lektor ved Aarhus Uni-
versitet, er ikke i tvivl. Det er et alvorligt pro-
blem, at der ikke er balance mellem kønnene. 
”Det er ikke kun et ligestillingsproblem, det er 
også et problem for alsidigheden og kvaliteten i 
forskningen. For at sikre den bedste forskning 
skal hele talentmassen i spil, og det er den ikke 
lige nu,” siger hun. Ud over at universiteterne 
går glip af en stor del af talentet, har kvinder 
desuden en tendens til at forske i nogle andre 
områder end mænd. ”Tag økonomi, for eksem-
pel. Her er der en tendens til, at det i højere 
grad er kvinder, der forsker i indkomst-ulighed, 
fattigdom og børns vilkår, hvor mænd mere 
beskæftiger sig med det, der ofte betragtes som 
mere ”hardcore” områder som for eksempel in-
ternational handel, vækstteori og rentestruktur-
er,” forklarer Mette Verner. Det er blevet påvist, 
at mænd og kvinder har systematisk forskellige 
forskningsinteresser, og begge perspektiver er 

derfor vigtige for at sikre en bredere funderet og 
mere helhedsorienteret forskning. Det er blevet 
anerkendt på EU-niveau, som for første gang 
kræver ligestilling i fremtidig forskning. Den 
nye EU forskningspulje Horizon 2020 sætter 
ikke kvoter for kvinder, men forskningsgrupper 
kun med mænd har en lavere chance for at få 
tildelt midler. 

Myten om meritokrati
Det danske Ydun-program er dog blevet mødt 
med hård kritik. Kritikere påpeger, at kon-
sekvensen kan blive, at forskere bliver valgt på 
deres køn i stedet for deres kompetencer, og at 
kvinder som følge heraf bliver favoriseret. På 
den måde bliver ligestilling til diskrimination 
og denne gang mod mændene. ”Problemet med 
denne argumentationslogik er, at den bygger på 
en forestilling om, at der findes meritokrati i 
akademia. Og det gør der ikke,” siger Evanthia K. 
Schmidt, lektor og forskningsleder ved Center 
for Forskningsanalyse, Institut for Statskund-
skab på Aarhus Universitet. Meritokrati er en 
styreform, der bygger på, at kompetencer og 
præstationer alene danner grundlaget for avan-
cering. Det er også en af de oftest benyttede 
forklaringer for underrepræsentationen af kvin-

Ja, hvis man skal tro ansættelsesstatistikken på Aarhus Universitet. Her er 82 % af 
professorerne nemlig mænd, og det ser ikke meget anderledes ud på landsbasis. 
Det opponerer Folketinget og Det Frie Forskningsråd dog i mod. De har afsat 110 

millioner kroner til det såkaldte Ydun-program, der via en dispensation fra 
ligebehandlingsloven prioriterer kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af 

lige kvalifikationer. Men hvorfor har kvindelige forskere brug for særlige 
pengepuljer? Og er det ikke diskrimination af mænd? Delfinen tager 

temperaturen på ligestillingen inden for akademia på Aarhus Universitet

“For at sikre den bedste forskning 
skal hele talentmassen i spil, og 

det er den ikke lige nu”

Katrine Obel-Grønbæk
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der i forskning. Kvinder satte nemlig først for 
alvor fod på universitetet i 1970’erne. Rationa-
let har derfor været, at kvinder blot havde brug 
for tid til at indhente deres mandlige kolleager. 
Med tiden, mente man, ville antallet af kvinder 
vokse, og med den naturlige udskiftning af det 
videnskabelige personale ville tallene udjævnes 
af sig selv. Det ikke sket. Andelen af kvindelige 
forskere ved de danske universiteter har nem-
lig ikke ændret sig væsentligt siden 1979. Hvis 
det nuværende ligestillingstempo fortsætter, 
skal vi vente intet mindre end 241 år, før der er 
opnået statistisk ligestilling blandt universitets-
fakulteteternes medlemmer. Det viser et studie 
foretaget af ph.d.-studerende Gry Høngsmark 
Knudsen fra Københavns Universitet. ”Hvis 
meritokrati fandtes, ville de 50 % kvindelige 
ph.d.-studerende fortsætte op i hierarkiet og 
blive postdocs, lektorer og til slut professorer. 
Men det gør de ikke,” påpeger Evanthia. ”Og 
hvorfor gør de ikke det? Det er ikke fordi, inte-
ressen ikke er der.” 

Glasloftet kommer i vejen
Danmark har et tykt såkaldt glasloft. Glasloftet 
er en metafor for, hvor svært det er i et land at 

trænge igennem til de højeste stillingsniveauer 
for kvinder. Faktum er, at der er en række ind-
byggede konservative kønsstereotyper, subtile 
mekanismer og strukturer både i samfundet 
og institutionerne, der virker som barrierer for 
kvinderne. En forskerkarriere er usikker. Et 
job er sjældent garanteret mange år ud i frem-
tiden, og udlandsophold undervejs er en fast del 
af jobbet. Forskningskarrieren starter ofte, når 
alderen til at stifte familie rammer, og det er i 
Danmark stadig kvinden, der 9 ud af 10 gange 
tager barslen. Dette gør, at kvinder oftere drop-
per karrierevejen som forsker til fordel for et 
mere sikkert job andetsteds, samtidig med at 
dem, der bliver, kommer til at virke mindre 
synlige end mændene. Evanthia K. Schmidt har 
forsket i barrierene inden for universitetets fire 
vægge med det EU-støttede projekt STAGES. 
”Der er mange strukturelle faktorer, der spiller 
ind, når det kommer til, hvorfor kvinder har 
sværere ved at avancere inden for forskningsver-
denen. Bedømmelsesprocedurer til en stilling 
styres for eksempel af bedømmelsesudvalg, hvor 
der oftest kun eller overvejende sidder mænd. 
Internationale studier viser, at når kvinder er 
med i udvalget, øges chancen for, at en kvinde 
får stillingen med 14 % i gennemsnit. Det er 
derfor blevet en del af AU’s strategi, at der skal 
være mindst én kvinde med i udvalgene,” siger 
hun.

At bryde glasloftet 
Problemet er, at det er svært at få implementeret 
nye strategier inden for et område, hvor der som 

“Andelen af kvindelige forskere 
ved de danske universiteter har 

nemlig ikke ændret sig væsentligt 
siden 1979”
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i Danmark er bred enighed om, at der ikke er 
et problem. Opfattelsen er ofte, at ligestilling 
er noget, Danmark har opnået for længe siden, 
og det nedtoner kønsdebatten kraftigt. ”Det er 
en myte, at vi har ligestilling i Danmark, og det 
er ærgerligt, at debatten ofte bliver fremstillet 
som om, at de, der kæmper for mere ligestilling, 
er ekstreme kvinder, der har ondt af sig selv. 

Der er stadig kun 15 % kvindelige professorer 
på landsbasis, 6 % kvindelige topledere i er-
hvervslivet, og generelt på arbejdsmarkedet er 
der et lønefterslæb på 15-20 %. Tallene har ikke 
ændret sig meget siden 70’erne,” siger Mette 

Verner. ”Problemet med at tro, at vi har opnået 
ligestilling, er, at det opfattes som kvindernes 
personlige problem, at de ikke avancerer, i ste-
det for at fokusere på de strukturelle barrierer i 
selve systemet,” siger Evanthia K. Schmidt.  Med 
STAGES arbejdes der på at fikse systemerne, så 
de kan rumme kvinderne, i stedet for at prøve 
at fikse kvinderne til at passe ind i systemer, der 
arbejder imod dem. Man prøver derfor at gøre 
institutterne opmærksomme på, at de aktivt 
skal inkludere kvinderne. ”Kvinderne har van-
skeligere ved at blive integreret i de mandsdomi-
nerede forskningsmiljøer. Integrationen har 
blandt andet betydning for finansiering af midler 
til forskningsprojekter. Hvis man skal søge res-
sourcer, forudsætter det, at man har støtte fra 
instituttet. Uden den får man ikke midler, og 
uden midler kan man ikke publicere. Hvis man 
ikke publicerer, kan man ikke avancere. Derfor 

“For at sikre den bedste forskning 
skal hele talentmassen i spil, og 

det er den ikke lige nu”

Foto: Quinn
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kan man heller ikke få en stilling som lektor el-
ler professor. Det er en ond cirkel, der hindrer 
de kvindelige forskeres karriere,” siger hun.
Hvor Danmark bliver kaldt for ligestillingsskep-
tisk, bliver Sverige og Norge ofte portrætteret 
som foregangslande på området. I begge lande 
er der et stærkt politisk engagement i kønsdeb-
atten, og der er aktivt sat kønsmål, som institu-
tionerne skal opnå, hvis de ikke vil sanktioneres. 
Mentorordninger, som allerede er blevet indført 
med succes for både mandlige og kvindelige 
forskningspirer på AU, økonomiske gevinster, 
som på Københavns Universitet og fleksibilitet 
i forhold til udlandsophold er også mulige løs-
ninger. ”Det går alt for langsomt, og processen 
skal speedes op. Midler øremærket til kvinder 
er derfor helt rimeligt, og erfaringer viser, at det 
er en god måde at kickstarte kvindernes karriere 
på,” siger Mette Verner.

KØNSFORDELINGS-
STATESTIK PÅ AU  
Kønsfordelingen på Aarhus Universitets forskerstillinger er 
næsten helt lige, når det kommer til at tage en Ph.D. 52% 
af de Ph.D. studerende er kvinder og 48% er mænd. Men 
derfra og videre op i det akademiske forskningshierarki 
bliver foreskellen større og større. Fordelingen imellem 
adjunkterne er 43% kvinder og 57% mænd. For lektorer  
33% kvinder og 67% mænd. For professorer 18% kvinder 
og 82% mænd. Derfor har det frie forskningsråd sammen 
med Folketinget afsat 110 mio. kroner til Ydun-program-
met, der via en dispensation fra ligebehandlingsloven 
prioritere kvindelige ansøgere over mandlige i tilfælde af 
lige kvalifikationer i håb om at kick-starte kvindernes forsk-
ningskarriere.

VIDSTE DU  at  kønsfordelingen blandt de 
studerende, som blev optaget på en bacheloruddannelse 
i 2012 fordeler sig mellem 54% kvinder og 46% mænd. 
Men på de enkelte hovedområder er fordelingen mere 
ujævn. På Arts er der overvejende vægt af kvinder - hele 
54% af de optagende er kvinder, mens 36% er mænd. 
På Science & Technology er kønsfordelingen hele 61% 
mænd og 39% kvinder. På Health fordeler det sig mellem 
68% kvinder og 32% mænd. Business & Social Science 
har næsten en lige fordeling med 49% af de optagende er 
kvinder og 51% er mænd. 

 

Danmark har et tykt 
såkaldt glasloft. Glasloftet 
er en metafor for, hvor 
svært det er i et land at 
trænge igennem til de 
højeste stillingsniveauer 
for kvinder
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Navn: Helene Engelund
Alder: 21
Studerer uddannelsesvidenskab – på studiet er der flest 
kvinder
Har du tænkt dig at tage en Ph.d.? “Nej”
Hvorfor ikke? “Jeg har ikke i øjeblikket et behov for at tage 
en Ph.d. Jeg tager løbende stilling til min uddannelse, da 
jeg ikke har fundet et drømmestudie og bare gerne ville i 
gang. Det er nok for mig at lede efter en spændende kan-
didat, før jeg overhovedet vil overveje en Ph.d. - med andre 
ord har jeg ikke rigtigt taget stilling til, om det ville være en 
fordel for mig”
Hvordan oplever du/oplever du ikke ligestilling på univer-
sitetet? “Jeg oplever ligestilling, da jeg ikke på noget tid-
spunkt synes, at der bliver gjort forskelsbehandling. Ligeså 
er der lige dele mandlige og kvindelige undervisere”

Navn: Leon Iversen 
Alder: 26
Studerer statskundskab – på studiet er der flest kvinder
Har du tænkt dig at tage en ph.d.? “Nej”
Hvorfor ikke? “Når jeg engang er færdig med min uddannelse, er det tid til for mig at komme videre og ud i 
arbejdslivet. Det her jeg langt mere lyst til”
Hvordan oplever du/oplever du ikke ligestilling på universitetet? “Jeg synes generelt i samfundet, at der 
stadig er problemer med ligestilling, eksempelvis når det kommer til spørgsmål om barsel og karriere. De 
samme problemer, tror jeg, gør sig gældende på universitetet, men jeg ikke lige komme i tanke om nogen 
særlige problemstillinger her på universitetet”

Foto: Natesh Ramasamy



Navn: Michael Riihuus
Alder: 34
Studerer filosofi – på studiet er der cirka lige mange 
mænd og kvinder
Har du tænkt dig at tage en Ph.d.? “Nej”
Hvorfor ikke? “Jeg har ikke lyst til at have en akademisk 
karriere”
Hvordan oplever du/oplever du ikke ligestilling på 
universitetet? “Nogle gange bruger underviserne ordet 
“hun”, hvor det ville være mere nærliggende at sige 
“han”, hvilket kan være et udtryk for, at de er blevet sig 
mere bevidste om sprogligt at signalere ligestilling”

Navn: Thomas Schumann
Alder: 22
Studerer tysk – på studiet er der flest kvinder
Har du tænkt dig at tage en ph.d.? “Nej”
Hvorfor ikke? “Jeg vil gerne beskæftige mig med noget andet end at forske”
Hvordan oplever du/oplever du ikke ligestilling på universitetet? “Generelt oplever jeg ligestilling på univer-
sitetet. Sammensætningen af studenterne tipper dog til kvindernes favør, men behandlingen af de studerende 
er den samme uanset køn. Man kunne frygte, at universitetet bliver for feminint, men det tror jeg nu ikke, for 
strukturen ligger ikke op til en speciel behandling. Det er dog min generelle opfattelse, at kvinder vælger ud-
dannelse i forhold til en kommende karriere, mens mænd i højere grad vælger efter interesse”
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Rising together
When I set off to document Aarhus’s take on the 1 Billion Rising 
movement – part of a rapidly growing global women’s rights ini-
tiative – I was curious as to why such effort was being made in 
Denmark. The country is, after all, widely lauded for its egali-
tarianism and gender equality. My answer came at the end of the 
day, when I heard a Dane voicing her concerns of how Danish so-
ciety extends a mantle of consensus over the issue of violence 
against women, by simply acknowledging “everything is OK”.  Ac-
cording to her, Danish women do, in fact, experience the physical 
and psychological strains so familiar to women from other corners 
of the world.

Women’s rights initiatives are relatively fresh in the grand 
timeline of our world’s patriarchal history. The truth is, in the 
eyes of our global society, women are still not equal, even in 
Denmark. Despite boasting an array of gender equality measures, 
ranking 8th overall in the World Economic Forum’s 2013 gender gap 
report, Danish women still earn less than men for the same work. 

Fred Bonatto





Hinting towards a wider gender 
gap is the legislative, senior 
official, and managerial position 
indicator. For every 100 work-
ers in this category, only 24 are 
women. The battle for equality 
continues today, despite 20th and 
21st century developments.

Pascalle Muller, a German student 
living in Aarhus, and one of the 
head organizers for this particu-
lar V-Day event, spoke of how one 
of her principal motivations was 
to get more people involved – to 
raise awareness. A group of about 
twenty women, all students, re-
hearsed, planned, publicized, 
and rose in a series of targeted 
“flash-mobs” throughout the city 
in the days leading up to the 
main event: a multi-disciplinary 
exhibition at the Aarhus Women’s 
museum. This type of initiative, 
however, has been previously met 
with scepticism. Natalie Gyte of 
the Huffington Post claims that 
these “global” movements di-
vert “the world’s attention away 
from the real issue of gender 
based violence and rape with a 
pleasing-to-the-eye coordinated 
dance.” 

I must interject, as what I wit-
nessed was not simply a celebra-
tion of well thought, grass-roots 
choreography. Rather, sisters 
marching against a common strug-
gle rose in unison and made their 
voices heard. Like Rosa Parks, 
Malala Yousafzai, and other ac-
tivists before them, change can 
be sparked through the system-
atic denouncement of the status 
quo. V-Day is a day to celebrate 
a movement that transcends bor-
ders - that extends a hand of ca-
maraderie to women of all races 
and nationalities in confronting 
the hurdles of inequality. It’s 
an initiative that can and should 
begin anywhere, even in Aarhus. 



Det er langt fra let at gå fra universitets trygge, 
forudsigelige rammer til det pulserende job-
marked, der venter, når den endegyldigt sidste 
karakter er kommet i hus. Hvordan begår man 
sig derude, i ”den virkelige verden”, når 12-tal-
ler pludselig ikke er nok, men virksomhederne 
søger målrettede, selvstændige ansøgere, der

ved, hvad de kan og vil? Tre kvindelige stude-
rende fra Aarhus Universitet fandt i 2012 ud af, 
at de manglede svar på præcis samme spørgsmål, 
men modsat de fleste andre besluttede disse ild-

sjæle sig for at tage sagen i egen hånd. Ladies 
First blev en realitet med Maria Garde, Marie 
Spliid Kirkegaard og Alexandra Balshøj, som 
styrmænd på det karrierenetværk de selv havde 
savnet.

Mangel på kvindelige rollemodeller
Uden at skele meget til lignende netværksgrup-
per gik de tre studerende i gang med at forme 
det koncept, der siden skulle appellere vidt og 
bredt til hundredvis af unge, aarhusianske kvin-
der, og netop nu også har åbnet en afdeling i 
København. ”Vi fulgte vores mavefornemmelse, 
brugte vores kreativitet og anvendte os selv som 
rettesnor i forhold til målgruppens ønsker og 
behov. For det var jo oprindeligt et ønske om at 
skabe det netværk, som vi selv stod og mang-
lede,” siger Alexandra Balshøj på 28 og uddyb-

“Jeg er pissebange 
for det, men jeg gør 

det fandme

A LLI G E V E L “

Findes der et sted i Aarhus, hvor karrieremindede kvinder 
med passion og drivkraft mødes? Svaret er ja. Netværket 
Ladies First gik i luften i 2012 og har vist sig som en 
bragende succes ved at inspirere og motivere unge 
kvinder til at gøre og turde mere

“Vi startede netværket, fordi vi 
syntes, at vi manglede et karriere-

netværk for kvinder med 
krudt i røven”

Mona Møller Sørensen
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er: ”Vi startede netværket, fordi vi syntes, at vi 
manglede et karrierenetværk for kvinder med 
krudt i røven. “For sådan nogen som os”, kan 
jeg huske, Maria sagde. Vi ønskede et netværk, 
hvor vi som kvinder ikke var i mindretal, og 
hvor vi kunne tale om lige præcis det, der optog 
os indenfor karriere, netværk, iværksætteri og 
personlig og faglig udvikling.” Manglen på kvin-
delige rollemodeller i Danmark, både indenfor 
iværksætteri og karriere i det hele taget, blev 
fra starten en kæphest for Ladies First. Netvær-
ket prioriterer højt at formidle og præsentere 
rollemodeller i øjenhøjde - noget der kan gøre 
mange ting langt mere håndgribelige og min-
dre skræmmende. ”Det, at se nogen som man 
kan identificere sig med, der har taget de første 
skridt ind i ukendt terræn, kan gøre en stor for-
skel,” siger Alexandra Balshøj.

Det skal kilde i maven
At karrierenetværket er forbeholdt kvinder 
er ikke en tilfældighed. Alexandra Balshøj har 
skrevet speciale om, hvordan vi får flere kvin-
delige iværksættere i Danmark, og hun ser 
tydeligt, hvordan kvinders ønske om perfektion 
spænder ben for dem selv i forhold til at opnå 
deres karrieremæssige ambitioner. ”Jeg tror på, 
at kvinder generelt har et lavere niveau af det 
man kalder ‘self-efficacy’, altså tro på egen hand-
lingssucces. Mange kæmper simpelthen med 
at tro nok på sig selv til at turde kaste sig ud i 
ukendte situationer, hvor det kilder lidt ekstra 
i maven, og hvor der er risiko for at fejle,” siger 
hun og fortsætter: ”Personligt har det hjulpet 
mig meget at acceptere min nervøsitet og ge-
nerthed og så sige ‘ja’, selvom jeg synes, noget 
er skræmmende. Det gør jeg næsten hver dag. 
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Altså gør noget, der kilder i maven, og jeg ved, 
at det er nødvendigt for, at jeg kan skabe resul-
tater og udvikle mig. Det kan også hjælpe at sige 
til sig selv: “Jeg er pissebange for det, men jeg 
gør det fandme alligevel.” Generelt ser hun store 
udfordringer i universitetets ”pæne piger”, der 
med fordel kunne opprioritere dét at få jord un-
der neglene og relevant erfaring på cv’et i kraft 
af studiejobs, frivilligt arbejde og søsætningen af 
nye initiativer og i stedet stå af karakterræset.

Mindre offerrolle
Forskellen på mænds og kvinders tilgang til 
studieliv og karriere skal ses som en styrke og 
ikke en anledning til at sammenligne kønnene 
og efterligne hinanden. ”I bund og grund tror 
jeg, at vi skal passe på med at “lære” for meget af 
hinanden,” pointerer Alexandra Balshøj. ”Vi skal 
have diversitet, og så skal den enkelte tage ans-
var for sit eget, hvis han eller hun oplever, at der 
er noget, der ikke fungerer,” siger hun og efterly-
ser ”mindre offerrolle og mere foretagsomhed.” 
For hende handler det ikke om, at kvinder skal 
kunne tilpasse sig erhvervslivet og iværksætter-
miljøet, men i stedet at begge steder skal kunne 
rumme ”større forskellighed og forskellige mo-
tiver, behov og ønsker.” Alexandra Balshøj me-

ner at den perfektionisme og usikkerhed, som 
gør, at kvinder dunker sig selv i hovedet, selvom 
de er fagligt dygtige, sagtens kan vendes til no-
get positivt. ”Perfektionismen og nervøsiteten 
over fejl kan på den måde fungere som en ret 
god kvalitetskontrol. Desuden oplever jeg, at 
kvinder tænker mere over, hvad andre tænker 
om dem, og i for høj grad prøver at leve op til 
det, de tror andre forventer af dem.”

Et netværk i vækst
Medlemstallet i Ladies First vokser hver dag 
og bekræfter stifterne i, at de har ramt et be-
hov. ”Det er fantastisk og giver energi og mo-
tivation til hele tiden at udvikle på konceptet,” 
udtrykker Alexandra Balshøj. Udover den 
nyåbnede afdeling i København, så arbejder La-
dies First på at finde nye sponsorer, så de på sigt 
kan indfri målene om en ny hjemmeside og at 
udgive et magasin til kvinder omkring karriere 
og iværksætteri. Ladies First er at finde både på 
Facebook og LinkedIn, hvor medlemmerne kan 
sparre, debattere, spørge og møde hinanden. 
Herudover er der månedligt netværksmøder, 
kurser, workshops eller andre events med for-
skellige temaer inspireret af konceptets tre key-
words: Netværk, foretagsomhed og udvikling.

Fotos: Ladies Fiirst
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LADIES FIRST  er et 
kvindeligt karrierenetværk startet i 
2012 af stifterne Maria Garde, Ma-
rie Spliid Kirkegaard og Alexandra 
Balshøj. Formålet er at inspirere til 
større foretagsomhed og tro på egne 
evner ved hjælp af netværket og de 
tilhørende initiativer og events. Ladies 
First ønsker at skabe de bedste beting-
Welser for, at kvinder kan sætte pro-
jekter og drømme i verden til gavn for 
dem selv, andre og for samfundet ge-
nerelt. Du kan læse mere om netvær-
ket på www.ladiesfirst.dk

>_gå nye veje.  
  Sæt dine spor.

>_læs mere på  
  www.cand-it-vest.dk

Når du vælger cand.it. efter din bachelor, 
tager du et innovativt valg. Du kan komme 
til at udvikle og udnytte it-teknologi inden 
for det område, du brænder for, hvad enten 
det er ledelse, kommunikation, design eller 
noget helt fjerde.

ok_annonce_210x120_2014.indd   1 24/01/14   09:05



”At være mand er at være handi-

cappet, følelsesmæssigt begræn-

set. Maskulinitet er en mangel-

sygdom, og mænd er følelsesmæssige 

krøblinger.” Sådan begynder Va-

lerie Solanas sit SCUM manifest 

– og dermed er linjen for hele 

manifestet lagt. Det handler med 

Solanas egne ord om ”at omstyrte 

regeringen, undergrave det øko-

nomiske system, indføre total au-

tomatisering og tilintetgøre det 

maskuline køn”. SCUM manifest er 

ubetinget en af de mest bizarre og 

skræmmende læseoplevelser, jeg i 

mit liv har haft. At læse Valerie 

Solanas ultrafeministiske mani-

fest var som at indtage en under-

lig og meget, meget stærk cocktail 

bestående af hovedsageligt fru-

stration, vrede og had rettet mod 

alle hankønsvæsener. 

Manden som biologisk uheld
Som mand er jeg ifølge Valerie Sola-

nas et biologisk uheld: ”Y-genet 

(det mandelige) er et ufuldkom-

ment X-gen (det kvindelige), det 

vil sige, det har en ufuldstændig 

kromosomsammensætning. Manden er 

med andre ord en mislykket kvinde, 

en omvandrende abort og afstødt 

allerede på det genetiske plan.” 

Jeg har aldrig påstået at være et 

perfekt menneske, men alligevel – 

det er hårdt sagt (og så allerede 

på side 1!). Jeg gruede for at 

bladre videre i bogen, men tog mig 

til sidst sammen. 

Tilintetgørelsen af 
hankønsvæsenet
Hvis det stod til Valerie Sola-

nas burde jeg, fordi jeg er mand, 

tilintetgøres hurtigst muligt. Det 

hænger for Valerie Solanas sammen 

med synet på hankønsvæsenet som en 

alvorlig sygdom. Det er faktisk 

umoralsk at lade hankønsvæsener 

leve og ikke mindst forsætligt at 

blive ved med at producere dem: 

”Det er indlysende, at vi udeluk-

kende skal producere fuldstændige 

skabninger, der ikke er fysisk 

defekte eller har medfødte mang-

ler, herunder den følelsesmæssige 

skavank at være hankøn. Nøjag-

tig som en forsætlig produktion 

af blinde mennesker ville være 

højst umoralsk, vil det samme gæl-

de en forsætlig fremstilling af 

følelsesmæssige krøblinger.” 

Men er manden ikke nødvendig 
for forplantningens skyld? 
Undervejs i læsningen af SCUM man-

ifest (SCUM står i øvrigt for ”So-

ciety for Cutting Up Men” - lad 

dét tale for sig selv) kunne jeg 

imidlertid ikke lade være med at 

tænke på, om Valerie Solanas fuld-

stændig havde glemt mandens ikke 

helt uvæsentlige rolle, når det 

kommer til at føre menneskeslægten 

videre. Men nej (åh, jeg tåbelige 

hankønsvæsen) – selvfølgelig glem-

mer en kvinde som Valerie Sola-

nas ikke så vigtig en detalje i 

sit manifest. Hun skriver deri-

mod klart og tydeligt: ”Det er 

nu teknisk muligt at reproducere 

Tres siders Tordnende vrede
I 1968 forsøgte ultrafemInIsten ValerIe solanas at myrde 
kunstneren andy Warhol, alene fordI han Var mand. Året 
forInden haVde hun skreVet et manIfest, sCum manIfest, der nu er 
oVersat tIl dansk. det er skræmmende læsnIng – Især hVIs man som 
undertegnede lIder af den skrækkelIgste af alle sygdomme: at Være mand

Rasmus Bach Frandsen



sig uden hjælp fra mænd (eller 

kvinder, for den sags skyld) og 

udelukkende fremstille hunkøns-

væsener. Det bør vi gå i gang med 

snarest.” Præcis hvilken teknik, 

der helt uden hjælp fra hverken 

mænd eller kvinder kan reproducere 

hunkønsvæsenet, står dog en smule 

uklart i manifestet. Men det bliv-

er skrevet med så stor selvsik-

kerhed og overbevisning, at jeg 

faktisk forledes til tro, at hun 

måske selv har udviklet en teknik.

Jeg har kun én chance
Jeg begynder at få en klar fornem-

melse af, at der ikke er mange 

chancer for at overleve, hvis SCUM 

kommer til magten. Jeg er en syg-

dom, der bør udslettes hurtigst 

muligt. Jeg har dog tilsyneladende 

én chance for at overleve - ved at 

blive optaget i Mændenes Hjælpe-

tropper: ”SCUM vil dræbe alle mænd, 

der ikke indgår i SCUM’s mandlige 

hjælpetropper. De indrullerede i 

hjælpetropperne er mænd, der ar-

bejder ihærdigt for at udrydde sig 

selv.” Hvis jeg vil være en rigtig 

Hjælpetrop, skal jeg imidlertid 

først på et såkaldt ”Lorte-kursus”. 

Her skal de fremmødte mænd indlede 

deres præsentation med sætningen: 

”Jeg er en lort, en lavtstående, 

ynkelig lort.” Umiddelbart synes 

medlemsskabet i Mændenes Hjælpe-

tropper ikke at være noget rart 

udgangspunkt for overlevelse, men 

hvad drives man ikke til i en pres-

set situation?

Undergangen
Men ak, ak! I sidste ende står 

heller ikke Mændenes Hjælpetropper 

til at redde. Også de må – sam-

men med alle andre hankønsvæsener 

– lide den endelige undergang, når 

arbejdet med at dræbe andre mænd 

er færdigt. Heldigvis har Valerie 

Solanas et forslag til, hvordan 

de sidste dage kan bruges for os 

mandlige stakler: ”De få tilba-

geværende mænd kan tilbringe deres 

sidste ynkelige dage stenet af 

stoffer, eller de kan trans-vimse 

rundt eller passivt iagttage kvin-

dens fremmarch. De kan realisere 

sig selv som tilskuere, som an-

denhåndseksistenser. De kan dyrke 

grøntsager sammen med røvslik-

kertøserne, eller de kan gå hen i 

det nærmeste, rare selvmordscent-

er, hvor de hurtigt, diskret og 

smertefrit kan blive gasset.”

Ligestilling ’for the win’
Da jeg var færdig med SCUM mani-

fest havde jeg mest af alt lyst til 

(eller måske egentlig brug for) at 

gemme mig langt væk under en dyne 

eller en endnu mere beskyttende 

panser. Men samtidig har læsningen 

af SCUM manifest også på bagvendt 

vis bekræftet mig i, at ligestil-

ling på alle måder er en god idé 

– for uden ligestilling synes vi 

ynkelige mænd i overhængende fare 

for at blive udslettet på ganske 

ubehagelig vis af Valerie Solanas 

SCUM hær. Og det kunne jeg godt 

undvære. 

udgIVet pÅ forlaget C&k, 
2010
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3 skarpe til anders poulsen, tegner, grafitimaler og vicevært

Hvad gør det at tegne for dig?
Jeg er en ret eftertænksom fyr, og jeg tror, at jeg får nogle ting ud, når jeg tegner, som jeg har gået og fun-
deret over. Her kan man nedfælde en tanke, og måske kan andre forstå den. Jeg kan derefter godt lide 
håndarbejdet i at tegne, hvor man kan fordybe sig og ikke tænker på så meget. Det er sådan en form for 
cyklus.

Hvad drømmer du om, at tegning kan komme til at betyde for dig? 
Lige nu betyder den allerede ret meget, fordi det bare er en dejlig beskæftigelse. Men derudover drømmer jeg 
vel bare om at, at folk måske forholder sig til det, jeg laver, og tænker lidt videre. Jeg gad selvfølgelig godt, at 
jeg kunne bruge mere tid på at tegne, så hvis man på en måde kunne få en hverdag til at hænge sammen, som 
indeholdte en del mere tid til at kunne være kreativ, kunne det være fedt.

Hvad laver du for tiden?
Lige for tiden er jeg vicevært, hvor jeg tømmer nogle gamle lofter. Det er ret interessant, da der er en masse 
spændende ting, som folk har glemt, eller ikke kunnet overskue. I går fandt jeg en gammel hjemmelavet bong og 
Magic Mystery Tour på LP. Derudover vasker jeg trapper. Jeg håber på at få tid til at male i sådan et gammelt 
forladt hus snart, men det er vidst blevet overmalet. Ellers bruger jeg også meget tid med at sidde og nørkle 
med tusch og papir.
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Freejazzens festaften
Han er orkestermaestro, vistnok tidligere jægersoldat og, 
som en opstemt koncertgænger udbryder, ”en mother-
fucker til saxofonist.” Mats Gustafsson byder publikum 
velkommen med et lumsk smil og et ”hallo danskjävlar!” 
– alt imens resten af det 24 mand og fire kvinder store 
Fire! Orchestra finder sig til rette på scenens sparsomme 
kvadratmetre. Gustafsson og hele det svenske musik-
erslæng er kommet til byen efter halvanden uges tour i det 
skandinaviske januarmørke: Malmö, Göteborg, Oslo, Ber-
gen og i aften altså Aarhus. Med sig har de blandt andet

tre trommesæt, tre trompeter, to kontrabasser foruden 
et par elektriske basser, omkring fem-seks saxofoner og 
ikke mindst en glad, men klatøjet tourmanager, der fra 
sin tjans i merchandiseboden kan overskue salen på Atlas. 
”Let it all go!” synger den sorthårede Mariam Wallentin 
og fører de godt 200 publikummer ind i et musikalsk uni-

vers, som i sin anarkistiske karakter vanskeligt lader sig 
beskrive med ord. Ikke at de 28 musikere spiller, hvad de 
har lyst til, når de har lyst, men der er tidspunkter under 
aftenens koncert, hvor orkesterleder Gustafsson lader de 
musikalske kræfter bryde fri i et hæsblæsende inferno af 
lyd. Og hvor undertegnede som ny freejazz-lytter føler sig 
kastet ud i et kaotisk lydrum uden noget at holde fast i. 
”Det skal opleves live. Det er pissefedt på plade, men det 
er live, det rykker,” forklarede jazzblogger på jazznyt.com 
Niels Overgård før koncertstarten. ”Normalt når man 
snakker bigband i jazz, har man et arrangement; så får 
saxonisten lov til at køre en solo, så spilles melodien igen 
og så videre. Her er det nogle helt andre ting, som er i spil, 
og det er netop der, det bliver free, og musikerne får lov 
at køre ud i forskellige retninger, hvor musikken kan gå i 
total opløsning.” Netop denne kamp mellem harmoni og 
opløsning, orden og kaos synes at være trippet. Man skal 
ikke prøve at forstå det. Man skal mærke det. Give slip. 

Musikere på kryds og tværs 
Når Fire! Orchestra slutter koncertrækken af til som-
merens Roskilde Festival, rejser musikerne hver til sit og 
kaster sig over nye projekter. Dette er kendetegnende 
for jazzmusikere. De arbejder ikke i faste bandkonstella-
tioner, som rockmusikere ofte gør, men spiller på kryds 

DEL 2: 
PÅ SPORET AF JAZZEN 

I AARHUS
I 60’erne og 70’erne slog store kanoner som Ben Webster, Dexter Gordon og Bill Evans vejen om-
kring Aarhus og spillede side om side med lokale musikere. Dengang hed stederne Tagskægget og 
Bent J. Det gør de ikke længere, og det virker oplagt at spørge: Hvor sker det nu, og hvem er med? 
Delfinen er taget en tur igennem byen for at finde musikken, stederne, menneskerne og mærke den 

ekspressive musikart på egen krop

“Han lærte at spille kontrabas som 
fast mand fire aftener om ugen i

et hul af et havneværthus 
tilbage i 60’erne”

Kristian Vessø Jensen Nanna Klith
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og tværs i forskellige sammensætninger. Sådan som den 
Caminante-rygende og aarhusianske kontrabassist Palle 
’Cigar’ gør og har gjort gennem sit musikalske liv. Han 
lærte at spille kontrabas som fast mand fire aftener om 
ugen i et hul af et havneværthus tilbage i 60’erne. Spillede 
til fingrene blødte og sprang i vabler.  Palle ’Cigar’ har 
lagt ”bunden” for en række af jazzens store kanoner; Ben 
Webster, Dexter Gordon og mange flere. Han husker især 
en gylden aften på Randers Gymnasium med den blinde, 
spanske pianist Tete Montoliu. Samtidig har han været 

med i lokale sammensætninger som byorkestret Arosia, 
og i mange år dannede han musikalsk makkerskab med 
pianisten Bent Eriksen. Nu om stunder spiller han med

jævne mellemrum på Hjorten sammen med resten af Bir-
gitte Laugesen Trio, og han er stadig med i Arosia. Og jazz 
handler om at komme ud på scenerne. Store som små. 

“Man skal ikke prøve at forstå det. 
Man skal mærke det. Give slip”

UNDSKYLD!
I første del skrev vi, at der 
ikke længere spilles jazz i 
Stakladen. Det er forkert. 

Der spilles heldigvis 
stadig jazz i Stakladen
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”Jeg skal bare ud og spille,” siger en anden af byens kontra-
bassister, den 21-årige Adrian Christensen, da jeg møder 
ham en fredag eftermiddag på Café Smagløs. Han spiller 
ligesom sin ældre kontrabasbroder med i forskellige pro-
jekter, blandt andet Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet. 
Han er også med til at arrangere jamaftenerne på Thorups 
Kælder. Jazz skal spilles live. Det lyder indlysende, men 
skal forstås på den måde, at hvis ikke musikerne kommer 
ud og optræder hyppigt, ruster deres spil. Hvor rock-
musikere sidder i øvelokalet og ”træner” indtil den sidder 
i skabet, skal jazzmusikerne ”kastes” ud på scenen, hvis 
han eller hun skal blive dygtigere. Det er i samspillet med 
andre, at musikerne udvikler sig.     

Jazz rundt omkring i byen
Det er en af grundene til, at der gode muligheder for at 
opleve jazz live i Aarhus. Eksempelvis på Thorups Kælder, 
hvor Adrian og trommeslageren Kristoffer Lysgaard har 
arrangeret en fast jamsession hver fredag klokken 20.00. 
I skærende kontrast til natklubben Bernhardts kølige ne-
onlys boltrer den yngre generation af lokale jazzmusikere 
sig med at spille sammen på kryds og tværs. Musikere 

tjekker ind i løbet af aftenen og stiller deres instrumenter 
ved scenen. Nogle spiller sammen for første gang, og in-
gen ved, hvornår det slutter, og hvordan det ender. Eller 
man kan nyde en hyggelig søndag på Hjorten i selskab 
med Birgitte Laugesen Trio; den storsmilende sangerinde 
Birgitte hilser hjemmevant rundt til stambordene imel-
lem kærlighedsballaderne, og Palle ’Cigar’ sender vel-
oplagt dybe bastoner ud i lokalet. Birgitte er den første 
kvindelige musiker, jeg møder på min vej. Da jeg spørger 
hende, hvordan det er at arbejde i et mandefag, siger hun 
grinende: ”Jeg har lært at man skal tale meget langsomt til 
dem, ellers bliver de helt kulrede.” Eller man kan tage på 
Cockney Pub eller Hos Anders, begge steder har sjæl og 
jazzmusik på ugeprogrammet. Sidst, men ikke mindst, er 
det godt at holde øje med foreningerne Ljud, Sun Ship, 
Phonognom og Aarhus Jazzselskab, som arrangerer kon-
certer rundt omkring i byen. Koncerten med Fire! Or-
chestra for eksempel var et sammenskudsgilde mellem 
Sun Ship, Phonognom, Ljud og spillestedet Atlas.         

Farvel og tak…
Turen tager sin afslutning under Aarhus Musikfestivals 
jazzaften på Atlas, da Bangin’ Bülows Nice Jazz Quartet 
betræder scenen på det bohemeagtige tidspunkt lidt over 
23.00. Forinden havde jeg mødt de fire unge barndomsven-
ner backstage i færd med at ondulere øl og burgere. Med 

“Hvis ikke musikerne kommer ud og 
optræder hyppigt, ruster deres spil”
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et verdenskort symbolsk hængende over sofaen snakke-
de vi om deres musik, som henter inspiration fra så for-
skellige steder som New York, Senegal og Mellemøsten. 
Snakken gik på, hvordan de i sin tid mødte hinanden på 
markerne uden for Svejbæk et sted i Østjylland. Frederik, 
Jon, Mikas og Adrian griner nærmest forlegent på scenen. 
Deres musik er cool og rummer mange lag og er ikke jazz 

i traditionel forstand, men mere et fusionsagtigt mix af 
genrer. Musikken har et feelgood-udtryk, som indimellem 
bider fra sig. De spiller helvedes godt og er selv klar over 
det, men bag den lette fnis gemmer alvoren sig. At spille 
jazz er en kamp med sig selv om at gøre sit bedste hver 
gang. At man aldrig må sløse eller tage sit spil for givet, for 
så falder musikken fra hinanden. De slutter aftenen med 
stort bifald efter et over 20 minutter langt nummer med 
psykedelisk guitarspil. Publikum opløses, og folk siver vi-
dere ud i byen. Imens hopper Adrian og de andre gutter 
ned til vennerne og veninderne foran scenen. Natten er 
ung. Med disse billeder slutter turen. 

“At spille jazz er en kamp med sig 
selv om at gøre sit bedste hver gang”

Studenternes Hus
Fredrik Nielsens Vej 4

8000 Aarhus C. tlf 86128844
books@stakbogladen.com

www.stakbogladen.com
Åbningstider man-fre kl. 10.00-17.00

Shopper fra We:Re - 100 % genbrug og helt unik 
Denne taske er produceret af Aarhus-iværksætter-
virksomheden We:Re.
Tasken er produceret af bannerreklamer, som har 
hængt på Aarhus Universitets gavle.
Alle tasker er klippet i hånden for at få det optimale 
ud af motiverne på de brugte bannere, og derfor er 
ikke to tasker ens.   

iPad sleeve fra We:Re - 100 % genbrug og helt unik 
Denne taske er produceret af Aarhus-iværksætter-
virksomheden We:Re.
Tasken er produceret af bannerreklamer, som har 
hængt på Aarhus Universitets gavle.
Alle tasker er klippet i hånden for at få det optimale 
ud af motiverne på de brugte bannere, og derfor er 
ikke to tasker ens.   

425,-

400,-
Læs mere, og se filmen om We:Re på spin-in.au.dk.

Palle  ‘cigar’  Laursen 
på kontrabas med en 
Caminant-cerut 
mellem læberne



Vi har, som noget nyt, i denne 
måned valgt at anmelde 
Restaurant Rivas, da mange 
studerende sandsynligvis ikke 
har det store kendskab til res-
tauranten, hvilket i allerhøjeste 
grad er en skam. Hvis man er 
træt af middelmådige buffeter, 
som ikke lever op til forvent-

ningerne, tilbyder Rivas en fantastisk buffet med 
en smagspalet ud over det sædvanlige. Det er en 
kulinarisk oplevelse ud i det persiske køkken og 
en af de bedste buffeter, som denne anmelder har 
haft fornøjelsen af at prøve. Desuden har Rivas 
en stående aftale med Biocity Aarhus, så for den 
studievenlige pris af 199 kr. kan man tage frit for sig 
af buffeten, få et stykke komplimentært kalvefilet og 
efterfølgende tage en tur i biografen. For de mere 
eventyrlystne kan man da også bestille a la carte. 
Der er her tale om nogle af de smukkest anrettede 
tallerkner, som man i Aarhus og omegn vil kunne 
få serveret. Slutteligt skal det siges, at maden på 
Rivas ganske vist er krydret, men dog ikke stærk 
på nogen måde. Desuden er servicen sublim og 
servitricerne opmærksomme. Tag kæresten, din 
date eller din kammerat med og prøv det. Du vil 
ikke blive skuffet.

Hvad nu hvis jorden, som vi kender den, var gået til 
grunde? Og hvad nu hvis zombier havde overtaget 
den, og de sidste overlevende havde forskanset sig i 
lejre? Og hvad nu hvis en zombie forelskede sig i en af 
de overlevende? Det, hvor vanvittigt det så end lyder, 
er plottet bag den nye romantiske komedie Warm Bod-
ies, og det virker faktisk overraskende godt. Som noget 
nyt indenfor romantiske komedier introduceres vi her 

for en noget anderledes tematik, idet man bliver udsat for nogle ganske 
interessante etiske konflikter. Kort fortalt så er filmen en nyfortolkning 
af Shakespeares Romeo og Julie med humoristiske indfald og en knap 
så tragisk atmosfære. Den rammer en god balance mellem komedie, 
romantik og action og kan som følge deraf anbefales til begge køn. 
Bestemt en film som er værd at give en chance.

Hver måned udvælger Delfinens anmeldere aktuelle og uaktuelle udgivelser på tværs af plat-
forme og medier. I denne måned udvider Daniel B. Hakimi anmelderterritoriet med sin bedøm-
melse af den persiske restaurant Rivas. Derudover anbefaler han to DVD-udgivelser, som på 
hver sin måde er meget utraditionelle. Delfinens anden anmelder, Anders Grønborg Andersen, 
har udvalgt en romanklassiker, som først nu er blevet udgivet på dansk. Fordelene ved at være 
en bænkevarmer er skrevet af Stephen Chbosky og udgivet i 1999

Foto: craigCloutier

RESTAURANT RIVAS
FREDENSGADE 22, ÅRHUS

WARM BODIES
BLU-RAY/ DVD

Goon er en film som er centreret omkring ishockey. Den er 
baseret på en sand historie om en mand, som har næver af stål, 
ikke er synderligt kløgtig og som besidder en entusiasme, der er 
svær at rivalisere med. Vores protagonist, som bliver spillet af 
Sean William Scott, er en såkaldt ”Goon”. Det vil sige, at hans 
primære opgave som ishockeyspiller består i af at komme op at 

slås med folk på isen. Han forelsker sig i en pige, som mildest talt er løs på tråden og har 
forældre, som nægter at indse, at deres søn måske ikke har kapaciteterne til at blive læge 
eller advokat. Hvor om alting er, så er filmen utrolig god underholdning og Sean William 
Scott, også kendt som Stiffler fra American Pie-filmserien, leverer sit livs præstation som 
Doug Glatt. Man sidder nærmest både og hepper, griner og græder under filmen, men én 
ting er sikkert: Om man er til hockey eller ej, drama eller komedie, så er filmen bestemt 
noget for de fleste. Der er ingen dybere mening, ingen prætentiøs symbolik, men rettere en 
ærlig fortælling om en mand, der giver sit bedste i det lod, han nu engang har trukket her i 
livet.

GOON
DVD/ BLU-RAY

MEDIA RIGHTS CAPITAL

SONY PICTURES

SONY
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forme og medier. I denne måned udvider Daniel B. Hakimi anmelderterritoriet med sin bedøm-
melse af den persiske restaurant Rivas. Derudover anbefaler han to DVD-udgivelser, som på 
hver sin måde er meget utraditionelle. Delfinens anden anmelder, Anders Grønborg Andersen, 
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Forfriskende, velskrevet og tankevækkende
Enspænderen Charlie på 15 år er begyndt i high 
school, hvor han introduceres til et ældre venne-
slæng. Vennerne bliver hans indgang til voksenlivet 
og mødet med kærlighed, venskaber, seksualitet og 
stoffer. Charlies refleksioner i dagbogen sker i lyset 
af to væsentlige tab. Hans nærmeste ven Michael 
har for nyligt begået selvmord, og flere år inden døde 
hans tante Helen. Grundlæggende minder scenen 
og miljøet om enhver stereotyp ungdomsroman, der 
beskriver pubertetsårene og behovet for frigørelse. 
Alligevel formår bogen at beskrive transformationen i 
denne periode af livet på en forfriskende, velskrevet 
og tankevækkende måde. Charlie er et fantastisk 
eksempel på den introverte teenager. Han opfatter 
verden med en naiv enkelthed, synker ind i musik og 
litteratur og dyrker melankolien. Han søger de små 
glimt af storhedsfølelse. Resten af tilværelsen, deri-
blandt skolen og familien, nærer ham ikke synderligt 
mening. Dog er han empatisk i en sådan grad, at han 
altid sætter andre før sig selv, hvilket fordrer lavt selv-
værd. Den sympatiske lærer Bill beskriver Charlie 
som en svamp uden filter: Hans blik ud mod verden 
er nysgerrigt og opslugende, men først og fremmest 
passivt. Alle vil genkende brudstykker af sig selv i 
Charlies komplekse personlighed.

Kunsten at skrive store følelser
Hvad der adskiller bogen fra andre lignende ung-
domsromaner er især ærligheden i sproget og 
dens realistiske stilistik. Kunsten er ofte at beskrive 
storladne følelser på en letfordøjelig og ikke-vulgær 
måde, og det er i høj grad tilfældet her. Dagbogsfor-
men er velvalgt. De nøgterne betragtninger rummer 
kant og dybde, der for Charlie kan virke ubevidst, 

men, som for læseren danner et flerlaget billede af 
teenageårene. Man kan blive helt skræmt af Charlies 
nærmest dystre observerende stil. På den måde ska-
ber læsningen en dybere refleksion, hvor fortolknin-
gen af Charlie og hans møde med det voksne liv ikke 
er lagt ud. Den skal udtænkes af læseren selv. Derfor 
er en del af bearbejdningen også at forholde sig til 
sine egne ungdomsår. Det er denne tilbagereflek-
terende evne, der giver bogen en tidløs legitimitet. 
Fordelene ved at være en bænkevarmer rummer en 
række intertekstuelle referencer til litteratur og musik. 

Charlie dyrker melankolien sammen med bandet 
The Smiths og konfronteres med eksistentialismen i 
Camus’ Den fremmede, Thoreaus isolation i Wal-
den og J. D. Salingers ungdomsoprør i Forbandet 
ungdom. Bøger, som ligger i perfekt forlængelse af 
de tematikker, Chbosky gennem Charlie arbejder 
med. Særligt båndet til Forbandet ungdom er stærkt, 
hvor Chboskys roman virker næsten postmoderne i 
forhold til dens 60’er-inspirerede storebror. Bøgerne 
beskriver forskellige årtier, men viser samtidig, 
hvordan pubertetens prøvelser og usikkerhed går på 
tværs af tid. Måske har teenagere alle dage været 
ramt af denne liminelle fase i livet. Bogen er relevant 
for både unge og ældre og kan med fordel gives som 
gave til familiens tænksomme teenager. Husk dog at 
læse bogen igennem selv først.

Fordelene ved at være en 
bænkevarmer 
af Stephen Chboskys

“Bill beskriver Charlie som en svamp 
uden filter: Hans blik ud mod verden 

er nysgerrigt og opslugende, men 
først og fremmest passivt”

Forlaget Mellemgaard

Stephen Chbosky (f. 1970) udgav sin 
foreløbig eneste bog i 1999, og den har siden 
vundet kultstatus og skabt furore blandt 
både unge og ældre på grund af sine kon-
troversielle tematikker. Det er først nu, 
at bogen bringes til det danske publikum, 
udgivet på det lille forlag Ordenes By. Ro-
manen er bygget op omkring den introverte 
dreng Charlies dagbog



I år gik turen til Alpe d’Huez, som for de flestes vedkom-
mende forbindes med 21 hårnåle sving, cykelløb og udmat-
telse. Men for deltagerne ved Aarhus Universitets-Sports 
(AUS) årlige skitur var formålet et helt andet. AUS havde 
i år 84 deltagere, som tog turen til Frankrig for at nyde en 
overstået eksamensperiode med fantastisk skiløb, socialt 
samvær med universitetsstuderende fra hele landet, samt 
universitetsmesterskaberne i slalom, slopestyle og small 
jump. Konkurrencerne blev arrangeret af Red Mountain 
i samarbejde med Nescafé. Desværre var der ikke folk 
fra AUS repræsenteret øverst på podiet, men vi tager 
selvfølgelig kampen op igen næste år. Vi glæder os allerede 
i Aarhus Universitets Sport til næste års skitur.

Har du billeder eller videoer fra skituren, som du gerne vil 
dele med resten af AUS? Mail dem til aus@aus.dk

Aarhus Universitets-Sport 
tog turen til Alpe d’Huez

Jonas Friis Vesterby, Aarhus Universitets-Sport

Aarhus Universitets-Sport 
Studenternes Hus, Nodre Ringgade 3, bygning 1420, 8000 Aarhus C

Tlf. 87 15 39 59       www.aus.dk         e-mail: aus@aus.dk
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LEDER: I længere tid har der svirret rygter om 
fredagsbarernes fortsatte eksistens. Nogen 
i ledelsen på Aarhus Universitet har set sig 
sure på fredagsbarerne og ønsker dem 
både reduceret i antal, og i antal fredage  de 
har åbent om måneden. Det er en yderst 
uheldig udvikling. Tid  ligere har det alene 
været barejerne i midtbyen, der har ønsket 
fredagsbarene hen, hvor pebret gror, men nu 
begynder Aarhus Uni versitet åbenbart også at 
synge med på den melodi. 

I januar måned var der et møde med 
fredags   barerne i Nobelparken, hvor de 
blev præsenteret for et udspil forklædt som 
et generelt udspil fra universitetsledelsen. 
Udspillet indeholdte blandt andet 
bestemmelser om at fredagsbarerne 
fremadrettet kun måtte have åbent to fredage 
om måneden og meget restriktive krav 
omkring åbningstiderne de to dage. Ved egen 
kamp lykkedes det fredagsbarerne at få disse 
forslag pillet af bordet – godt gået! 

Men set fra Studenterrådets side er det 
uacceptabelt, at ledelsen forsøger at 
begrænse muligheden for at afholde 
fredagsbarer. Uni versitetsledelsen har netop 
vedtaget nogle fælles regler for hele Aarhus 
Universitet, og hvis de regler går videre 
end bare at sikre at loven overholdes, så vil 
Studenterrådet gå hårdt ind og kæmpe for at 
de regler bliver truk ket tilbage. Fredagsbarerne 
er en essentiel del af studiemiljøet, og en 
begrænsning af disse vil være et alvorligt 
tilbageslag for studiemiljøet på Aarhus 
Universitet. 

Vi frygter at dette bare er de indledende 
manøvrer på en større modstand mod 
fredagsbarerne og omfanget af disse. Vi har 
nu igennem flere år hørt mange i ledelsen 
på Arts udtrykke et ønske om oprettelse af 
en stor fredagsbar. Vi har ikke noget imod 
at fredagsbarer fusioner, men vi har noget 
imod at det bliver tvunget ned over hovedet 
på dem. Små studier har brug for at have 

et studiemiljø, der er deres og her spiller 
fredagsbaren en helt central rolle. At fusionere 
fredagsbarerne vil være i rødtråd med ledelsen 
på Arts’s strategi om at skabe en fælles id
entitet som arts-studerende og ikke filosofi- og 
teologistuderende, men det vil samtidig være i 
rødtråd med en strategi om at opnå det størst 
mulige frafald. 

Det er på tide at ledelsen fokuserer på at 
skabe den bedst mulige uddannelseskvalitet, 
i stedet for evig og altid at kaste sig over alle 
mulige an dre områder, som egentlig fungerer 
helt fint, men som skal laves om fordi det 
tilsyneladende bare er bedre at lave ting om. 

sr.au.dk
facebook.com/studenterraad

ER FREDAGSBARERNE I FARE?
Af: Per Dalbjerg
Foto: Arkiv

HVEM ER STUDENTERRÅDET KONTAKT OS 
Fredrik Nielsens Vej 24
8000 Aarhus C

Tlf.: 8715 3864
Fax: 8715 3876
EMail: sr@sr.au.dk

Sekretariatet har åbent:
ManTors: kl. 9:0014:30
Fredag: kl. 9:00  13:00

Vi arbejder aktivt for at sikre de studerendes 
rettigheder og forbedre vilkårene på Aarhus 
Universitet. Studenterrådet er dit talerør, og vi 
er repræsenteret på alle niveauer for at sikre 
størst mulig indflydelse for de studerende. Vi er 
repræsenteret i fagrådene på alle uddannelser, 
Studienævn, Akademisk Råd og Aarhus 
Uni  ver sitets bestyrelse, hvor vi gør vores 

indflydelse gældende. Vi er desuden en del af 
Danske Studerendes Fællesråd, der arbejder 
for de studerendes vilkår på landsplan. 
Studenterrådet er endvidere arrangør af 
Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag og 
tilbyder kurser, retshjælp, studenterhåndbog, 
studiekalender og andre services, der er med til 
at hjælpe dig godt igennem din studietid.

Studenterrådet er din organisation på Aarhus Universitet.

1

Per Dalbjerg
Formand for Forretningsudvalget
Kontakt: per@sr.au.dk

AARhUS UNIVERSITETS-SPORT 
er Aarhus Universitets officielle idrætsforening. AUS modtager hvert år et tilskud 
fra Universitetet, som fordeles ud til medlemssklubberne i AUS. AUS arbejder 
til fremme af mulighederne for udøvelse af idræt med særlig henblik på alsidig 
sports-, idræts- og motionsudøvelse blandt de uddannelsessøgende.

AUS ER  en paraplyorganisation for ialt 16 selvstændige medlem-
sklubber og tilbyder dermed et bredt udvalg af idrætsaktiviteter.

AUS FORbINDER  studerende på tværs af studierne 
gennem sport og andre sociale aktiviteter, blandt andet gennem aktiviteter 
såsom Danmarks Største Fredagsbar og Idrætsdag, vores årlige arrangement AUS-
OPEN samt vores årlige skitur. I AUS er der plads til alle som har lyst til at få sved 
på panden og venner for livet.

Foto: Sundve
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Af: Sissel Sørensen og Sune Koch Rønnow
Forretningsudvalgsmedlemmer
Foto: Thorsten Iversen

I efteråret lykkedes det endnu engang 
den tidligere uddannelsesminister Morten 
Øster gaard at trække overskrifter, da han 
nedsatte et udvalg for Kvalitet og Relevans i 

de Videre gående Uddannelser.

Studerende landet over vågnede i slutningen af 
oktober op til en nyhed om, at de videregående 
uddannelser skulle gennemgås for kvalitet 
og relevans. For de studerende var nyheden 
dog ikke så ny, da den dalende kvalitet af 
uddannelserne var blevet påpeget af dem igen 
og igen. Morten Østergaard valgte således 
at lytte til de studerendes anker og nedsatte 
så en gruppe af mennesker til dette formål. 
Denne gruppe har i løbet af efteråret arbejdet 
på den første af de to rapporter, der i 2014 skal 
udfærdiges. 

Kommissionens opgave er kort sagt at komme 
med en række af anbefalinger til, hvordan 
man kan øge kvaliteten og relevansen af 
vores uddannelser indenfor de eksisterende 
økonomiske rammer. Det betyder altså, at 

kommissionen skal reformere et system, der år 
efter år får flere studerende og færre midler. 

Fra de studerendes side har kritikken efteråret 
igennem været, at kommissionen er endnu 
et forsøg på at få de studerende hurtigere 
igennem deres uddannelser for færre penge og 
med mindre indflydelse på egen uddannelse. 
Det handler altså endnu engang om at få de 
studerende hurtigere ud på et arbejdsmarked, 
hvor arbejdsløsheden blandt nyuddannede 
akademikere stadig er stigende.  

Fra starten gjorde Morten Østergaard det klart 
at alt, undtagen brugerbetaling var på spil. 
Taxameterfinansiering er således også et varmt 
emne og det er ikke udelukket at vi fremover vil 
se en anden måde at finansiere uddannelser 
på. Et beskæftigelses- og indkomsttaxameter, 
hvor institutter får penge efter deres 
dimittenders løn og beskæftigelse, har af 
produktivitetskommissionen været foreslået, 
og det bliver interessant at se om Østergaards 
armé anbefaler samme model.  

En af de mere positive dele af kommissoriet er 
at timetallet er på spil. Det kan i bedste tilfælde 
komme til at betyde, at studerende fremover 
vil blive mødt af flere undervisningstimer end 
i dag. Kommissionen skal også sikre bedre 
sammenhæng mellem uddannelse og det 
første job, og man kan dermed også håbe 
på at mere af den nyeste forskning vil snige 
sig ind i uddannelserne fremover, således at 
dimittender vil være kilder til den nyeste viden 
og få bedre vilkår på arbejdsmarkedet.
Det er svært at spå om fremtiden, men at 
den nye uddannelsesminister Sofie Carsten 
Nielsen, har valgt at videreføre arbejdet med 
kommissionen vidner om at der er reformer i 
gærde. Spørgsmålet er blot, om kommissionen 
i virkeligheden blot er et legitimerende organ 
for allerede igangsatte besparelser.

KVALITETSKOMMISSIONEN:

ET UAMBITIØST PRESTIGEPROJEKT 
ELLER ENDNU EN SPAREØVELSE? 

3

DET STÅR DER BLANDT ANDET I KOMMISSORIET:
Udvalget for kvalitet og relevans i de videregående uddannelser har til 
opgave at udarbejde konkrete anbefalinger til forbedringer af kvalitet og 
relevans inden for en række overordnede temaer, herunder: 

• Sikring af høj faglig kvalitet i undervisningen og intensive 
uddannelsesforløb, der kan udfordre den enkelte til at indfri sit højeste 
potentiale. 

• Forslag til frigørelse af mere tid til undervisning bl.a. i lyset af 
Rigsrevisionens beretning om undervisningen på universiteterne. 
• Sikring af uddannelsesforløb, der gør de studerende klar til 
arbejdsmarkedet. 

• Understøttelse af kvalitet og relevans i taxameter- og bevillingssystemet 
på tværs af de videregående uddannelser. 

• Større og mere systematisk åbenhed om uddannelsernes resultater, 
herunder deres ’evner’ til at få dimittenderne i relevant beskæftigelse 
efterfølgende. 

• Øget ressourceeffektivitet og sammenhæng i det videregående 
uddannelsessystem. 

• Forbedring af det samfundsøkonomiske afkast af videregående 
uddannelser.

KOMMISSIONENS MEDLEMMER:
Jørgen Søndergaard (formand)
Forskerleder, SFI – Det nationale forskningscenter for 
velfærd

Ivar Anders Bleiklie
Professor i administration og organisationsteori, 
Universitet i Bergen

Nikolaj Lubanski
Talentdirektør, Copenhagen Capacity

Jakob Roland Munch
Professor i international økonomi, Københavns 
Universitet

Birgitte Nauntofte
Direktør for Novo Nordisk Fonden

Nina Smith
Professor i økonomi, Aarhus Universitet

Mette Vestergaard
Administrende direktør, Mannaz A/S

Foto: Studenterrådet
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Af: Sissel Sørensen og Sune Koch Rønnow
Forretningsudvalgsmedlemmer
Foto: Thorsten Iversen
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De seneste par uger har stået på en 
større debat vedrørende relevansen af 
de videregående uddannelsesforløb i 
Danmark. Debatten er en del af regeringens 
forsøg på at gøre vores uddannelser 
mere erhvervsrettede. Vi efterlyser 
en lokal debat af kvaliteten på vores 
uddannelsesinstitution. Lad universiteterne 
finde deres eget kvalitetsbegreb fremfor 
endnu en ensretning fra ministerielt hold.  

Med regeringens Udvalg for Kvalitet og 
Relevans i de Videregående Uddannelser 
er der lagt op til en større diskussion af 
kvaliteten af uddannelserne på universiteterne i 
Danmark. Udvalget synes indtil videre at sætte 
lighedstegn mellem kvalitet og relevans, hvilket 
finder genklang i det danske mediebillede. 
Dette har udmundet i, at en lang række 
debattører fra diverse interesseorganisationer 
har kritiseret især de humanistiske uddannelser 
for at være irrelevante. Den hurtigt forslåede 
løsning er at begrænse optaget til disse 
typer uddannelser. Man er altså ikke 
interesseret i kvaliteten af uddannelserne, 

men vil hellere rette dem mod et snapshot af 
dimittendledigheden. Relevans diskussionen 
er dog alt for ensidig, og den tager f.eks. ikke 
højde for, at de humanistiske uddannelser har 
oplevet massive kvalitetsproblemer afledt af det 
lave taxameter og eksterne bevillinger.

Vi mangler i den grad en fælles forståelse af 
kvalitetsbegrebet! På universitet har vi brug 
for lokal faglig forståelse af kvalitet i forhold til 
vores uddannelser. Her finder man ikke meget 
hjælp fra regeringens side. Det tættest man 
kommer på en egentlig forståelse af begrebet 
fra regeringens side er en hensigt om, at 
enhver studerende udfordres til at opnå deres 
højeste potentiale. Hvordan og hvorledes 
denne målsætningen skal opnås, er det svært 
at blive klog på. Dette gælder særligt når 
regeringen ikke udviser nogen interesse i at 
tilføre ekstra midler for at give plads til bedre 
eksamensformer, flere undervisningstimer 
og en bedre support af den studerendes 
studieforløb. 

Vi mener, at der skal udvikles lokale 

kvalitetsforståelser, der er forankret i de 
faglige miljøer. Vi mener ikke, at det er 
hensigtsmæssigt at lave en fælles standard 
for kvalitetsbegrebet. Og vi mener, at vi har 
brug for rammer, der skaber nysgerrighed og 
lysten til at udvikle det faglige miljø omkring 
ens uddannelse. Regeringen kan derfor heller 
ikke blive ved med at presse universiteterne 
økonomisk. Vores budskab er klart: Giv 
universiteterne rammerne for og tiden til at 
udvikle en forståelse af kvalitet og drop kravet 
om, at enhver uddannelse skal retfærdiggøre 
deres eksistensberettigelse overfor et 
relevansbegreb, som udelukkende fokuserer 
på jobbevarelsen i Danmark.

KVALITET ELLER RELEVANS?
Af: Heidi Klokker og Andreas Birch Olsen
De studerendes repræsentanter i betyrelsen
Foto: Lars Kruse, AU Foto

Heidi Klokker
Bestyrrelsesmedlem
Kontakt: klokker@sr.au.dk

Andreas Birch Olsen
Bestyrrelsesmedlem
Kontakt: andreas@sr.au.dk
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Mariella Smidt læser uddannelsesvidenskab på 6. semester i 
Emdrup og er kasserer i De Studerendes Råd ved Institut for 
Uddannelse og Pædagogik, IUP. Mariella er en af drivkræfterne 
i DSR i Emdrup, og deltager ofte i arrangementer i Aarhus. Hun 
er altid fuld af gåpåmod og ideer, og i denne måned er Mariella 
derfor månedens aktivist.

Du er aktiv i satellitafdelingen i Emdrup – hvordan er det at være 
så langt væk fra moderskibet?
Som almindelig studerende mærker man det ikke, men som 
aktiv i studenterpolitik er man lidt cuttet af i forhold til der, hvor 
tingene sker, og man er nødt til selv at gøre mange ting. Der er 

ikke en masse fagråd at sparre med, medmindre man tager til 
Aarhus. Omkring valget er vi også selv nødt til at bemande alle 
valgboder osv. Vi vil gerne kunne tilbyde mange af de samme 
ting som SR, fx kurser, men det kræver, at vi starter helt fra 
bunden og gør det hele selv. 

Hvad er den fedeste kamp, I har vundet i Emdrup?
Vi har fået lov til at bygge baren om, og blev taget med på 
råd. Det var tidligere en stor kamp og noget, som alle er glade 
for nu. Vi har også fået penge til at tage busser til Aarhus til 
Kapsejladsen. Det kan også være en kamp at få nøgler og sådan 
noget, men det er nok ikke værd at skrive om...

Hvad er det fedeste ved at være aktiv?
Det er nogle fede mennesker, og jeg kan ret godt lide også at føle mig 
som en del af AU, og det gør jeg, når jeg er i DSR. Jeg vil også gerne 
være med til at gøre instituttet til et bedre sted og kunne hjælpe med 
ting og skabe noget for de studerende, som de måske ikke engang 
vidste, de manglede.

Hvad laver du om 10 år?
Jeg har en aftale med en veninde om, at vi skal åbne en bogcafé. Så 
jeg tror, jeg vil bruge min uddannelse på det. Når nu der ikke er nogen 
jobs, så må man jo være lidt entreprenør-agtig.

MÅNEDENS AKTIVIST

Som nævnt i sidste nummer af Delfinen finder forårets 
politikkonference i DSF sted i Aarhus. Politikkonferencen er den 
nationale studenterbevægelses øverste organ og det er der vi 
diskuterer politik, erfaringsudveksler og mødes på tværs. Dette forår 
skal I sætte kryds i kalenderen den 4.-6. april! Vi mangler frivillige 
til snart sagt alt, så har du lyst til at stå i bar, lave mad, rydde op 
eller byde ind med en festleg, så send en mail til sissel@sr.au.
dk! Kreativiteten kender ingen grænser og du er selvfølgelig også 
velkommen til at skrive, hvis du har spørgsmål.

FRIVILLIGE TIL 
POLITIKKONFERENCEN
Af: Sissel Sørensen og Dorte Effersøe
Forretningsudvalgsmedlemmer
Foto: Anton Moesgaard

VIGTIGE DATOER
10. marts - Konstituerende-/opstartsmøde i LUPUS.

4.-6. april - Politikkonference 

9. april - Fællesrådsmøde LÆS OM STUDENTERRÅDETS ARBEJDE PÅ:

WWW.SR.AU.DK
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PAUSE

VIDSTE DU, AT DELFINEN OGSÅ ER PÅ NETTET?

Find os på delfinen-magasin.dk eller 
facebook/delfinenmagasin

Du kan også kontakte os på mail 
delfinen@sr.au.dk
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