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Øvrige

Klaus Kjøller holder afskedsforelæsning 
og reception

Fra 21. august 2015, 15:00

Fagligt afskedsarrangement for Klaus Kjøller, lektor ved Institut for 

Nordiske Studier og Sprogvidenskab.

Kina har Sun Tzu, Italien har Nicolo Machiavelli og Danmark har Klaus Kjøller!

Studerende gennem fem årtier har lært at gennemskue sproglig manipulation, så det 

aldrig mere blev det samme for dem at se tv-avis. Mange af dem har siden ernæret sig 

som sproglige rådgivere og kommunikationsmedarbejdere, så kancellistilen blev skrottet 

og det blev moderne at udtrykke sig klart og enkelt.

Det er en derfor ikke en helt almindelig kommunikationsekspert, forfatter, foredragsholder 

og samfundsdebattør, vi siger farvel til, når lektor Klaus Kjøller går på pension i denne 

måned. Kom og være med til at fejre hans livsværk!

Kjøller har været ansat i 43 år på Dansk-studiet på Københavns Universitet. Han har 

været medskaber af og i en lang årrække en drivende kraft bag uddannelsen Sprog- og 

kommunikationsrådgivning på Institut for Nordisk Filologi (siden Nordiske Studier og 

Sprogvidenskab). Her har han sammen med kolleger uddannet 

kommunikationsrådgivere, som har kunnet give organisationer og virksomheder effektive 

råd om kommunikation, der virker.

Kjøller er en analytiker uden lige og har skrevet en meget lang række bøger om sprog, 

strategisk kommunikation, argumentation, manipulation, image, netværk, taler og ikke 

mindst om politisk kommunikation. Det mest epokegørende værker er Politisk 

argumentation og Manipulation. Her hudflettes det politiske system, politikere, 

embedsmænd og journalister på ætsende vis.

I en udadvendt formidlerrolle har Kjøller ofte optrådt som engageret ekspert i medierne 

og kommenteret verserende kommunikationssager. Som en del af lektorgerningen har 

Kjøller også altid deltaget aktivt i den offentlige debat, og han har holdt talrige foredrag 

rundt om i landet om sin forskning og om aktuelle sager i pressen eller det politiske spil.

Men en rigtig forfatter lægger jo aldrig pennen fra sig. I sin fritid har Kjøller derfor også 

skrevet krimier - yndlingsfiguren er naturligvis universitetsforskeren som detektiv.
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De senere år er han blevet kendt som provokerende debattør i Berlingske, som mange 

sikkert elsker at irriteres over.

Fredag d. 21. august kl. 15 holder Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab et 

fagligt arrangement med afskedsforelæsning ved Klaus Kjøller, som er åben for alle 

interesserede. Alle er meget velkomne.

Program

Auditorium 22.0.11, Njalsgade 120, bygning 22 (se kort):

15.00 Velkomst ved Dorthe Duncker

15.10 ”Kina har Sun Tzu, Italien har Nicolo Machiavelli og Danmark har Klaus

Kjøller!” ved professor Mie Femø Nielsen

15.20 ”En kommunikationsrådgiver takker af” ved lektor Gitte Gravengaard

15.30 ”Hvad jeg selv synes jeg især har lært” afskedsforelæsning ved lektor

Klaus Kjøller

Efter det faglige program er instituttet vært for en reception på INSS, 2. sal i bygning 22, 

Njalsgade 120
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