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KU-KANDIDAT fortæller om sin sære vej til at blive 
ekspert i tortur. ANDRE STUDERENDE fortæller,  

hvad Erasmus-ophold i udlandet har lært dem (inkl.  
at varme hash i mikroovnen). Og EN FORSKER viser  

den mugne lejlighed til 10.000 om måneden,  
som KU’s boligfond har skaffet hende.

En KU-forsker  
har opfundet en  

hjelm, der kan  
kurere kronisk 

depression.  
Men han kan ikke 
få psykiatrien til 

at bruge den. 
Hvorfor?
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SIMONE SCHOPPER ER lykkelig for at være kommet 
til Københavns Universitet.

DEN SVENSK/ØSTRIGSKE FORSKER sagde ja til 
en stilling på Novo Nordisk Foundation Center for 
Protein Research, fordi det var kendt som et af de fø-
rende laboratorier i verden inden for hendes felt – og 
jobbet (og laboratoriet) har levet op til hendes store 
forventninger.

DER ER KUN ét problem: Hendes bolig.

INSTITUTTET HAVDE, før hun kom hertil, hyret KU’s 
boligfond – en non-profit fond, der skal hjælpe interna-
tionale studerende og forskere med at finde husly – til 
at finde hende et sted at bo, og de kvitterede med en 40 
kvadratmeter stor nedslidt kollegielejlighed med mug-
gent badeværelse til knap 10.000 kroner om måneden. 

04 | KU rundt
Mød en KU-studerende, hvis billeder fra udvekslingsophol-
det af døende koralrev er gået verden rundt. Sig tillykke 
til en flok prisvindere og legatmodtagere. Og savn Maltes 
Spalte, som holder ferie, mens tegneren slikker sol (og bar-
becuemarinade) i Texas.

06 | Triumfen og frustrationen
KU-professor Steen Dissing har opfundet en hjelm, der 
kan kurere kronisk depression hos en stor procentdel af de 
patienter, der ikke har kunnet hjælpes med medicin. Men i 
forsøget på at få udbredt sin opfindelse har han stødt pan-
den mod en mur.

08 | Happy birthday, dear Erasmus
EU’s udvekslingsprogram fylder 30. Vi snakker med gamle 
og nye studerende, som har fået åbnet øjnene (og, i et 
enkelt tilfælde, lært at varme hash i mikroovnen) af et stu-
dieophold i udlandet.

10 | Ahmals mavefornemmelse
Vidste du, hvad du ville med dit liv, da du var 16-17 år? 
Ahmal Chemlali gjorde ikke. I dag har hun været afsted 
på over 40 missioner for at dokumentere tortur og brug af 
organiseret vold - og hun frygter, at fremdriftsramte stude-
rende i dag går glip af den mulighed, hun fik, for at finde 
ud af, hvad de vil, og hvem de er, mens de læser.

14 | De kom, de så, de festede
Vi sendte to fotografer ud for at dokumentere genopstan-
delsen, da Forårsfestivalen vendte tilbage og samlede 
13.000 studerende og ansatte til fest i Universitetsparken. 
Se, om de så dig.

Foto Lizette K
abré

Mug gør forsker muggen

16 | Ny klagesag mod KU´s boligfond
»Jeg har boet i nogle af de største og dyreste byer i 
verden, og jeg har aldrig oplevet nogle lignende.« Den 
svensk/østrigske forsker Simone Schopper betaler knap 
10.000 om måneden for 40 nedslidte kvadratmeter gen-
nem KU’s boligfond. LLO indbringer nu hendes sag for 
huslejenævnet.

18 | Dumpeprocent: 38,9 
Læs om ni af de mest nervepirrende eksamener på KU. 
Inklusive den, hvor næsten hver anden dumper.

20 | KUmmentaren
Politiske paroler fra Studenterrådet og rektor. Denne gang 
med maritim metaforik.

21 | Kalender
Redaktionens favorit: Weird Weekend om kryptozoologi og 
andre mystiske fænomener.

22 | Mit job
Det handler både om blomster, bier, pressekontakt og makro-
økologi, når Lotte Nymark Busch Jensen går på arbejde.

Uden køkken, men med mad og rengøring, som dog hun dog har 
været stærkt utilfreds med.

»JEG HAR BOET i nogle af de største og dyreste byer i verden, og 
jeg har aldrig oplevet nogle lignende,« siger Simone Schopper i 
dette nummer af Uniavisen (se side 16), og hun får opbakning af 
Lejernes Landsorganisation (LLO), som vil indbringe hendes sag 
for Huslejenævnet.

DET ER DESVÆRRE ikke første gang, man kan læse den slags 
historier om KU’s Boligfond, som er uafhængig af universitetet, 
men anvender KU’s logo og hjemmesidedesign.

I 2016 BLEV 60 internationale studerende smidt ud af deres lej-
lighed i utide, selv om nogle havde kontrakter, der gjaldt helt ind 
i 2017. I 2015 afdækkede Uniavisen, at de studerende blev afkræ-
vet tusindvis af kroner for rengøring på områder, hvor de ikke 
havde boet – samt at boligfonden indlogerede studerende i et kol-
legium på Amager, før bygningen stod færdig. I år har vi fortalt, 
hvordan fonden har opkrævet ulovlige gebyrer – og at interna-
tionale studerende på et kollegium i Nordvest må betale nær det 
dobbelte af, hvad tilsvarende værelser koster på det frie marked.

HVAD ER DER GALT? Hvorfor bliver historierne ved med at 
dukke op? Hvornår bliver det fikset?

VI VILLE GERNE stille spørgsmålene til boligfonden og få en 
kommentar til Simone Schoppers historie, men de har ikke besva-
ret vores henvendelser.

KU ER ET INTERNATIONALT velrenommeret universitet, som er 
afhængigt af at kunne tiltrække dygtige udenlandske ansatte og 
studerende for at bevare den position. Det ville da være ærgerligt, 
hvis en boligfond, der egentlig er skabt for at hjælpe, risikerer at 
skade det gode ry.

Med venlig hilsen 
Dennis Christiansen
Ansv. redaktør
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’Hvad skal man læse for 
at arbejde med det, du 
laver?’ Det spørgsmål 

får Ahmal Chemlali ofte. 
Se svaret side 10
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KU rundt
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Ole Brodnicke, kandidatstuderende i Biologi fra 
Københavns Universitet, er på udvekslingsophold 
ved James Cook University (JCU) i Australien. 
Her deltager han i sin fritid i et forskningsprojekt, 

der undersøger, hvorfor korallerne i verdens største koralrev, 
The Great Barrier Reef, mister deres farve. 

Oles job er blandt andet at fotografere korallerne, når 
han sammen med andre forskere og medstuderende tager 
ud på revet, og hans billeder af det blege og livløse koralrev 
fra denne australske sommer har medført alarmerende over-
skrifter i flere medier verden over.

’Revet vil ikke kunne komme sig’, lød det for eksempel i to 
artikler i tyske Der Spiegel og amerikanske Fox News.

Så galt går det nu ikke nødvendigvis, siger Ole Brodnicke 
til Uniavisen:

»Der er omkring 600 koralarter på The Great Barrier 
Reef, så der vil helt sikkert være en del af dem, der overlever 
ændringerne. Selve korallen stammer som art også fra en 
varmere periode i jordens historie, og de har været meget 
igennem, så de er robuste.«

Mød adskillige prisvindere og tre meter høje insekter på månedens 
sejltur rundt i KU-andedammen.

FOTO LEVON BISS OG DR

DEN STORE HR-FLYTNING: 31. maj - 2. juni 
er Store Flyttedag for 136 HR-medarbejdere på 
Københavns Universitet ifølge kunet.dk. Hvor 
medarbejderne før har været spredt ud på 
institutter, skal de nu samles i tre store HR-
centre. Science og Sund får hver deres eget 
center, mens et sidste center på Søndre Cam-
pus skal tage sig af de øvrige fire fakulteter 
(Jura, Samfundsfag, Humaniora og Teologi) og 
Fællesadministrationen. En fælles HR-afde-
ling i Nørregade skal koordinere på tværs. Den 
store omorganisering er del af fase to af den 
store spareplan, som fulgte efter regeringens 
nedskæringer på Finansloven 2016 – hvor KU 
skal finde yderligere 200 millioner oven i de 
300 millioner, der blev sparet ved fyringsrun-
den i februar 2016. HR-centraliseringen skal 
ifølge KU føre til en årlig besparelse på 15 mil-
lioner kroner i 2020. Next up: Effektiviseringer 
og omlægninger på it-området.

Verdens største koralrev, the Great 
Barrier Reef, er døende, og en 
studerende fra Københavns Universitet 
er med til at dokumentere udviklingen, 
mens han er på udveksling i Australien.
AF ANDERS FJELDBERG FOTO BETTE WILLIS OG OLE BRODNICKE

HVAD VED DU OM EKSTRAPANCREATISK 
GLUKAGONSEKRETION? Næppe lige så 
meget som Filip Krag Knop, professor i klinisk 
endokrinologi ved Institut for Klinisk Medicin, 
som netop har vundet Odd Fellow Ordenens 
Forskningspris på 250.000 kroner. Prisen 
gives ifølge sund.ku.dk hvert år til »en person, 
som inden for de seneste år har haft stor be-
tydning for den lægevidenskabelige forskning 
i Danmark«, og Filip Krag Knop modtager den 
for sin forskning i diabetes og tarmsystemet 
samt sit arbejde med at etablere Center for 
Diabetesforskning på Gentofte Hospital, hvor 
han er overlæge.

SUND gafler gastronomiprofessor: Institut for 
Fødevarevidenskab har ansat Ole G. Mouritsen, 
der gennem sin karriere har bevæget sig fra den 
teoretiske biofysik over i gastrofysikken, hvor 
han med egne ord undersøger »om gastrono-
mien og køkkenet kan være udgangspunkt for 
videnskabelig forskning«. Se science.ku.dk.

KU-humanist vinder Ph.D. Cup: Det var en 
pænt overrasket Louise Klinge fra Institut for 
Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU, 
der 29. april blev kåret som vinder af årets 
Ph.d. Cup. Konkurrencen afholdes af Infor-
mation, DR og Lundbeck Fonden og belønner 
den bedste treminutters præsentation af 
en ph.d.-afhandlings resultater. Louise har i 
sit projekt observeret interaktioner mellem 
lærere og elever på to skoler og blandt andet 
dokumenteret, hvordan en dårlig relation 
mellem en lærer og en elev kan have negativ 
betydning for hele klassens læring.

NYT CENTER SKAL UNDERSØGE ØKONO-
MISK ULIGHED: Københavns Universitet får 
et nyt grundforskningscenter til efteråret. På 
Center For Economic Behaviour and Inequality 
skal økonomiprofessor Claus Thustrup Kreiner 
lede undersøgelser af »hvordan menneskers 
adfærd er med til at skabe eller forværre 
ulighed i for eksempel indkomst, rigdom og 
helbred, og hvordan man kan forebygge denne 
ulighed« (citat: nyheder.ku.dk). Centret støttes 
med op mod 57 millioner af Danmarks Grund-
forskningsfond.

KÆMPEINSEKTERNE KOMMER: Ansatte og 
studerende skal blot flashe deres KU-kort for 
at komme ind til en fantastisk fotoudstilling 
på Geologisk Museum. På Microsculpture 
viser fotograf Levon Biss hyperdetaljerede 
3 meter høje insektportrætter. Hvert foto 
er sammensat af flere tusinde nærbilleder 
og er produktet af mindst tre ugers arbejde. 
Resultatet er ikke kun smukt, men har også vi-
denskabelig værdi, fordi Biss’ billeder afslører 
ukendte detaljer af de millimetersmå insekter.

Døende koralrev 
går verden 
rundt

Ole Brodnicke 
indsamler forsknings-

data i Great Barrier 
Reef, der løber 1.500 

km langs kysten af 
det østlige Australien

Dobbelt revskråning med få 
sunde koraller. De brune farver 

skyldes algevækst, når koral-
lerne er døende eller døde.

Forskergruppens dykkerhold, 
Svenja Müller og Bette Willis, 
har en 'snak' i vandet under 
undersøgelserne.

Filip Krag Knop

Louise Klinge
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En opfinders  
triumf og frustration

Et nyt behandlingskoncept, der anvender pulserende elektromagnetiske felter, kan 
helbrede patienter med kroniske depressioner. For opfinderen står det dog som et åbent 
spørgsmål, om Danmark bare er for konservativt et land til, at noget nyt kan få lov til at 

vinde frem i sundhedssystemet.
AF ANDERS FJELDBERG. FOTO CARSTEN SEIDEL

P
rofessor i biokemi og dr.scient. 
Steen Dissing har i 15 år arbejdet 
med en ny metode til at helbrede 
mennesker med kroniske depres-
sioner. Det er mennesker, der 
oplever, at de ikke har tilstrække-
lig effekt af antidepressiv medicin 
eller anden form for antidepres-
siv behandling. På lægesprog kal-
des de ’refraktære patienter’.

Steen Dissings metode anvender pulserende elektro-
magnetiske felter, der stimulerer hjernens blodkar og 
nerveceller, og det forstærker hjernens naturlige aktivi-
tet. Metodens positive effekter er allerede dokumenteret 
gennem undersøgelser, der er beskrevet i flere videnska-
belige artikler, og som blandt andet er offentliggjort i det 
anerkendte tidsskrift Biological Psychiatry i 2010.

I en af de seneste artikler om metoden står der, at et 
forskningsstudie dokumenterer, at over 70 procent af de 
refraktære patienter kan erklæres raske efter kun otte 
uger, når de modtager 30 minutters daglig behandling, 
selv om de har haft en depression i mere end to år.

Steen Dissing har fået udtaget flere patenter i Europa 
og i USA på sit behandlingskoncept, Re5-NTS. Han fik 
europæisk godkendelse til behandling med det ved indi-
kation på refraktær depression for halvandet år siden 
(i 2015), og en norsk virksomhed, Navamedic ASA, 
er begyndt introduktionen i Danmark af det apparat 
(T-PEMF), der indgår i behandlingen.

Alligevel føler Steen Dissing, der arbejder på Institut 
for Cellulær og Molekylær Medicin ved Københavns Uni-
versitet, at han har ramt en mur, når det gælder om at 
få udbredt sin behandling til dem, der har mest brug for 
den. Endnu er intet afgjort, og uden permanent økono-
misk støtte til behandlingen kan det være slut med den i 
Danmark allerede om et halvt år, frygter han.

På seks psykiatriske afdelinger tilknyttet danske hospi-
taler er man stadig kun ved at undersøge effekten af Steen 
Dissings behandlingsmetode. Efter at have satset 15 år af 
sit forskerliv på det, fylder det meget hos Steen Dissing. 

Han, der også har arbejdet mange år i USA, kan ikke se 
fornuften i, at det skal gå så langsomt herhjemme.

»Danmark er alt for konservativt et land, når det gælder 
om at finde penge til nye behandlingsformer inden for 
psykiatrien. Regeringen laver fine rapporter, der taler 
om at ville udvikle medicinal- og mediko-industrien til 
nye højder, men når det gælder behandlingen af de psy-
kiatriske lidelser, sker der ingenting,« siger Steen Dis-
sing, der oplever det som meget frustrerende.

»Jeg kan ikke skaffe en krone til forskningen fra de 
store fonde i Danmark, og jeg kan godt sige dig, at det er 
hårdt,« siger han.

 
Udlejning bliver hæmsko
Poul Videbech, professor i psykiatri og overlæge på psy-
kiatrisk Center Glostrup, er en af dem, der arbejder med 
at undersøge effekten af Steen Dissings behandlingskon-
cept hos de refraktære patienter, og set fra hans stol er 
tingene nødt til at tage tid.

»Jeg kan godt forstå Steen Dissings frustrationer 
over, at tingene går for langsomt, men på den anden 
side synes jeg, det er fornuftigt at afvente resultaterne af 
den undersøgelse, vi er ved at lave, og som vil munde ud 
i nogle anbefalinger til sommer,« siger Poul Videbech.

Han mener på sin side, at det største problem med 
T-PEMF ligger et helt andet sted.

»Jeg kan ikke forstå, at Navamedic ASA kun vil leje 
apparaterne ud. For psykiaternes økonomi er der meget 
stor forskel på, om der er tale om en engangsinvestering 
for dem, som er en overskuelig udgift, eller om de skal 
betale for hver en behandling, de skal give med appa-
ratet. Det sidste vil virke som en hæmsko,« siger Poul 
Videbech.

Steen Dissing forsvarer dog Navamedic ASA’s princip 
med at leje apparatet ud:

»T-PEMF er et såkaldt klasse IIa-apparat, som myn-
digheder kræver en løbende kontrol af. Der kan være 
tale om udskiftning af batterier, og der er dele i det, som 
også har en udløbstid. Det er styret af regulativer fra 
EU, og hvis et hospital eller en klinik købte det, ville de 
i den forbindelse blive pålagt en administrativ byrde og 
udgift, som er langt større end udgifterne ved at leje det. 
Derfor er det meget bedre med en leasingaftale.«

Poul Videbech nævner et eksempel på, hvordan det 
allerede fungerer på nogle klinikker med et lignende 
apparat (TMS), som bruges til en anden form for mag-
netbehandling, og som koster et par hundrede tusinde 
kroner.

»TMS er et langt dyrere og langt mere kompliceret 
apparat end T-PEMF, men når vi har købt TMS, kan vi 
til gengæld bruge det lige så længe og lige så meget, vi 
vil, og jeg kan ikke forstå, hvorfor der skal være særlige 
betingelser knyttet til T-PEMF,« siger han.

 
Patienter vil købe
Poul Videbech ser ellers store muligheder i Steen Dis-
sings behandlingskoncept.

»Jeg vil sige, at jeg var meget skeptisk over for det 
i starten, fordi det lød for godt til at være sandt, men 
vi har prøvet det af på patienter her i Glostrup, og det 
har en fantastisk effekt, og vi har ikke observeret nogen 

bivirkninger overhovedet. Det her er meget, meget inte-
ressant, og vores patienter med kroniske depressioner 
er begyndt at spørge, om de kan købe det, så de har det 
stående derhjemme til næste gang, depressionen vender 
tilbage. Jeg ville gøre det samme, hvis jeg selv var i deres 
situation,« siger Poul Videbech.

Derfor er det også vigtigt at forstå, hvordan systemet 
fungerer i dag, hvis det skal lykkes, mener han.

»Lige nu er det sådan inden for psykiatrien, at hvis 
man skal bruge penge på en ny behandling, skal man 
finde dem et andet sted. Derfor vil dem, der bestemmer, 
og det kan være psykiatridirektør-kredsen, selvfølgelig 
være sikre på, at de får ’value for money’, og det princip 
ser jeg ikke noget galt i,« siger Poul Videbech.

 
Politisk beslutning nødvendig
Steen Dissing vil hellere sikre, at nye, innovative behand-
lingskoncepter kommer hurtigt ud på danske hospita-
ler ved at håndtere det på en måde, han finder mere 
fleksibel.

»Vi har ingen problemer haft med at lave en afprøv-
ning først. Vi har selv ønsket det. Vores problem er, at vi 
har hørt, at hospitalerne ikke vil være med til at lægge 
udgifter til patientbehandlingen ned i klinikkerne på for 
eksempel 8.000 kroner per måned per apparat,« siger 
Steen Dissing.

Hvad mener du så er den rigtige måde at gøre det på?
»Vi skal have hospitalsejerne i tale og give dem en 

forståelse for, at de skal se mere samfundsmæssigt på 
udfordringen og ikke kun lokalt på deres egen økonomi,« 
siger Steen Dissing.

»Hospitalerne har hver deres økonomi, og hospitalsdi-
rektører tænker sådan, at de allerede er forpligtede til at 
bruge penge på både cancermedicin, fødeafdelinger og 
undersøgelser af mave, tarme og mange andre ting, så de 
har ikke flere penge. Derfor skal der komme nogen ’oppe-
fra’ i systemet og sige til dem, at de er nødt til at gøre det 
her, fordi der er så mange penge at spare for samfundet. 
Ellers sker der ingenting,« siger Steen Dissing.

Du mener, det kræver en politisk beslutning?
»Præcis, og den kan blive truffet i et samarbejde mel-

lem sundhedspolitikere, regionerne og de respektive 
hospitalsledelser,« siger Steen Dissing.

 
Danmark ikke innovativt
Kassetænkningen kan tage livet af Steen Dissings behand-
lingskoncept, og det ville i den grad ærgre ham, hvis 
Danmark ikke kom med på det nye behandlingsområde, 
der hedder elektrostimulation, og som hans behandlings-
koncept er en del af.

»Elektrostimulation er allerede meget stort i USA, 
Tyskland og i Israel. Om 10-20 år kan lægerne behandle 
bestemte områder af hjernen ved for eksempel Alzhei-
mers, Parkinson og depressioner ved hjælp af fokuserede, 
elektriske strømme. Jeg tør godt forudsige, at elektro-
stimulation i stor udstrækning vil erstatte medicin, men 
spørgsmålet er desværre, om Danmark kommer med fra 
starten,« siger Steen Dissing.

Han har også nærlæst en rapport, ’Life science i ver-
densklasse’, som er skrevet af regeringens ’vækstteam for 
life science’, fra marts 2017.

Life science omfatter lægevidenskab og 

STEEN DISSINGS 
SAMARBEJDSPARTNERE 

Teddy Hebo Larsen, cand.med.vet. og tidligere 
direktør i medicinalvirksomheden Ely Lilly og senere 

HR-chef i Lundbeck A/S. Teddy Hebo Larsen har 
især erfaringer med at udvikle og markedsføre nye 

behandlingsmetoder.

Mogens Undén, psykiater og en nær ven igennem 
mange år, var den første til at foreslå, at princippet 
med at stimulere hjernens nerveceller med elektro-
magnetiske impulser kunne anvendes på patienter 
med depressioner, når ingen andre antidepressive 

behandlinger virker.  

Dertil har der været et tværfagligt samarbejde imel-
lem studerende, civilingeniører og biokemikere, 
der har bidraget. Nyheder.ku.dk har også beskrevet 

hjelmen og behandlingen i artikler i både  
2014 og 2016. 

6  UNIAVISEN  2017

DIMSEN



Steen 
Dissing
Ansat som professor på 
Institut for Cellulær og 
Molekylær Medicin ved 
Københavns Universitet. 
Han har i 15 år arbejdet 
på sin metode, der kan 
helbrede patienter med 
kronisk depression.

KOBBERSPOLER Der er ingen 
faste magneter i hjelmen, 
der vejer 1,1 kg, men syv kob-
berspoler, der sættes oven på 
hovedet. Kobberspolerne er 
ikke magnetiske i sig selv og 
skaber kun et magnetfelt, når 
der løber strøm igennem dem.

ANTIDEPRESSIVER En anti-
depressiv behandling med 
hjelmen har kun en god effekt 
for de patienter med kroniske 
depressioner, der samtidig 
tager antidepressiv medicin, 
selv om den medicinske 
behandling alene ikke giver 
tilstrækkelig effekt.

ELEKTROMAGNETISME I 
spolerne løber 50 hz veksel-
strøm, der skaber et pulse-
rende elektromagnetisk felt, 
der rækker ind i hjernen på 
patienterne og laver elektri-
ske impulser, der ligner dem, 
der i forvejen løber uden for 
hjernens nervebaner. Ved 
depression kan denne akti-
vitet være nedsat, men hjel-
men imiterer den normale 
aktivitet. 

medicinalindustri, og fx hedder anbefaling nummer 
12 i rapporten, at ’Danske life science virksom-
heders muligheder for at tiltrække kapital skal 
styrkes’. Videre står der i anbefaling nummer 15, 
at ’Der skal fortsat arbejdes for at understøtte et 
smidigt, stabilt, rationelt og innovationsfrem-
mende hjemmemarked, der kan fungere som et 
internationalt udstillingsvindue’.

Steen Dissing har svært ved at se fornuften 
i, at der tilsyneladende intet sker, når hans 
behandlingsmetode ifølge rapporten burde være 
lige præcis det, som politikerne og myndighe-
derne ønsker sig.

»Danmark er ikke nødvendigvis det innovative land, 
som vi gerne vil opfatte os som,« siger Steen Dissing: 

»En refraktær patient kan hurtigt koste det offentlige 
350.000-650.000 kroner hvert år, som patienten forbli-
ver syg i. Udgiften ved en behandling med T-PEMF er 
8.000-10.000 kroner om måneden, men alligevel afhæn-
ger alting nu af, om regionerne vil være med til at drøfte 
en permanent tilskudsordning.«

Giver massive besparelser
Per Bech er en af forfatterne til artiklen i Biological Psy-
chiatry fra 2010. Han er også ansat som klinisk professor 
på Institut for Klinisk Medicin ved Region Hovedstadens 
Psykiatri i Hillerød, og han deler Steen Dissings opfat-
telse af, at der kan være et problem:

»Besparelsen med Re5-NTS er massiv, men det argu-
ment kan tabes i forhold til kassetænkning inden for det 
offentlige sygehusvæsen. Det enkelte hospitals økono-
miske situation kan være ødelæggende for ny teknologis 
udbredelse. Det kan ske, hvis man fravælger at bruge for 
eksempel 10.000 kroner per patient på grund af snæver 
økonomisk tænkning og i stedet skubber en langt større 
udgift over til andre dele af sundhedsvæsenet.« 

Det kan være sociale udgifter til førtidspensionering 
og sygedagpenge. Der kan også opstå udgifter i forbin-
delse med sociale tilbud hos socialrådgivere, jobcenter 
eller psykologer, eller der kan være udgifter til genvisit 
hos praktiserende læger og psykiatere og endnu andre 
tiltag, siger Per Bech.

Scenen er sat til den endelige dom over Re5-NTS, når 
undersøgelsen på de seks danske hospitaler af den ny 
behandlingsforms effekt af behandlingskonceptet ligger 
klar efter sommerferien. 
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• Erasmus blev grundlagt i 1987 af 

EU-kommisionen som et udveks-

lingsprogram for studerende i EU- 

og EØS-lande

• Programmet er opkaldt efter den 

hollandske filosof Desiderius Eras-

mus Roterodamus. 

• Det står desuden for European 

Region Action Scheme for the Mobi-

lity of University Students. 

• Universiteter og højere læreran-

stalter i 37 lande er i dag med i 

programmet. 

• Siden 1987 har mere end ni millio-

ner studerende været på udveksling.

• Heraf 130.000 danske studerende

• I januar 2014 trådte Erasmus+ i 

kraft, der er EU's uddannelsespro-

gram, som løber frem til 2020. 

• Hvert år modtager Københavns 

Universitet mere end 1.500 internati-

onale Erasmusstuderende og sender 

ca. 800 studerende den anden vej.

• I 2016 modtog KU 7,3 millioner fra 

Erasmus-programmet og er dermed 

er det danske universitet, der mod-

tager mest støtte fra programmet.  

• Filmen L'Auberge Espagnol 

fra 2002 handler om en gruppe 

Erasmus-studerende, der bor i 

Barcelona.

»I Danmark er popcornene  
kun saltede«
ALETIA LAIRD, UK

Hvorfor kom du til Danmark? 
»Udveksling er en obligatorisk del af mit studie, men jeg ville 
helt sikkert have prøvet at tage på udveksling, selv hvis det 
ikke var. Det er en fantastisk mulighed for at prøve at bo i et 
andet land, og det skubber til dine grænser.«  

Hvad har været den bedste oplevelse?
»Det har været at bo på Collegium Juris på Nørrebro! Sidste 
semester boede jeg på et andet kollegium, men ledte efter 
noget mere socialt. CJ er et af de absolut bedste steder, jeg 
nogensinde har boet!«  

Hvad har været svært? 
»Der er forskellige ulemper ved at tage på udveksling. For 
eksempel elsker jeg popcorn, og derhjemme er det super nemt 
at købe alverdens smage. Der 
er virkelig ikke særlig meget 
variation her – de er bare 
saltede. På den mere seriøse 
side, så har jeg savnet nogle 
fritidsaktiviteter. Jeg snakker 
ikke dansk, og KU virker 
mindre fokuseret på, at stude-
rende skal være involverede i 
ekstra aktiviteter ved siden af 
studierne.«  
Aletia Laird, læser jura i 
England, på udveksling på KU 
2016/17 

»Mit ophold i 
København var 
fantastisk«
SAFAK SARICICEK, DE

Hvorfor tog du på  
udveksling? 
»Fordi jeg gerne ville have et 
indtryk af en anden tilgang 
til at læse jura. Jeg ville også 
gerne lære et andet land at 
kende, forbedre mit talte en-

gelsk, lære andre internationale studerende at kende og læse 
fag, som jeg ikke finder i pensum derhjemme.«  

Hvad har været den bedste oplevelse? 
»Det er svært at vælge, men det var helt sikkert fedt at være 
med til at stifte et fodboldhold. Det bestod af både lokale og 
internationale studerende, og hed F.C. Bispebjürgen Klopp. Så 
var der også en udmattende, men sjov, cykeltur på Bornholm, 
sammen med en ven.«  

Hvad har været svært? 
»Det hårdeste var helt sikkert, at jeg ikke kunne få merit for de 
kurser, jeg tog i København. Men opholdet her var fantastisk. 
Jeg vil klart anbefale, at man tager et helt års udveksling, og 
ikke bare et halvt, som jeg gjorde. Hvis man er en åben person, 
der gerne vil møde nye mennesker, kommer man til at tage 
mange herlige og 'hygge'-oplevelser med hjem.« 
Safak Saricicek, læser jura i Heidelberg, var i Danmark 2014/15 

Det var ikke alle EU-lande, der jublede, da Eras-
mus blev født i 1987. 

Barnet – som dels var navngivet efter Eras-
mus af Rotterdam og dels var en sammentræk-
ning af det mundrette European Region Action 
Scheme for the Mobility of Univeristy Students) 
– skulle fremme udveksling af universitetsstu-
derende på tværs af landegrænserne inden for 
EU, men store lande som Frankrig, Tyskland og 
Storbritannien havde allerede deres egne, fine 
udvekslingsprogrammer.

I 1987 måtte ’de store’ dog acceptere den nye 
ordning, som i starten inkluderede 11 lande – 
herunder Danmark – og som i sit første år sendte 
3.244 studerende på uniophold i et andet euro-
pæisk land med Erasmus-legater i bagagen. Fem 
år senere kom Østrig, Finland, Island, Norge og 
Sverige også med i programmet. 

Undervejs er Erasmus-programmet blevet 
kritiseret for svingende kvalitet i udbuddet, 

for at være omgærdet af et tungt bureaukrati 
og for ikke at sørge for nok mobilitet blandt de 
studerende. Antallet af studerende på Erasmus-
udveksling er dog steget støt: I 1996 havde 
500.000 studerende været afsted, og i 2000 run-
dede man studerende nr. 1.000.000 – og pr. i år 
har over 9 millioner været på Erasmus-ophold.

I 2011 forsøgte et borgerdrevet initiativ at 
skaffe flere penge til ordningen. EU-Kommissio-
nen godkendte initiativet Fraternité 2020, som 
skulle indsamle 1.000.000 underskrifter på tværs 
af de europæiske lande for at blive til virkelig-
hed. Det lykkedes kun at få 71.057 underskrifter. 

Programmet fik dog et boost med implemen-
teringen af Erasmus+, et rammeprogram for 
årene 2014-2020, der samler EU’s programmer 
til uddannelse, ungdom og sport – og som blandt 
andet lukkede op for, at de universitetsstude-
rende kunne tage på Erasmus+-støttede praktik-
ophold i udlandet.  

I 30 år har danske studerende rejst til andre europæiske lande for at studere og omvendt. I 
alt har mere end 130.000 danske studerende været på udveksling som en del af Erasmus-

programmet siden 1987. Vi tegner et portræt af en populær fødselar. 
AF LIV ROSSANDER OG NANNA BALSLEV

Tillykke, 
ERASMUS!

10  
FACTS 
om Erasmus

30 år og 9 millioner mennesker
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»Jeg tog til Manchester på grund  
af musikscenen«
DAVID BIRCH, DK

Hvorfor valgte du Manchester?
»På grund af musikken for jeg var kæmpe fan af bands som The 
Smiths og The Stone Roses. Og så fordi de havde et fag, der 
hed communication of the performing arts, som handlede om 
film, teater og musik.«

Hvordan var det at gå der?
»De fleste engelske studerende kommer lige fra gymnasiet, så 
jeg boede sammen med syv 18-årige, der lige var flyttet hjem-
mefra. Det var sådan noget med at lave mad i toastmaskine 
og hash, der blev varmet i mikrobølgeovnen. Det var super ir-
riterende, men også meget sjovt. Men jeg havde nogle fede fag 
som fx contemporary american cinema. Og undervisningen var 
mere konkret og mindre teoretisk end i Danmark.« 

Hvad betød din udveksling 
for dig?
»Da jeg kom hjem, skif-
tede jeg fra RUC til Moderne 
Kultur og Kulturformidling på 
KU. Og som journalist har jeg 
skrevet om kunst og kultur i 
15 år og bl.a. været presse-
chef for Det Kongelige Teater 
i fem år. Så det hænger godt 
sammen med mit ophold.«  
David Birch, journalist og 
tekstforfatter, læste et år i 
Manchester fra 1999-2000

»Man bliver rastløs efter nye 
eventyr«
SIRI HAARLØV-JOHNSEN, DK

Hvorfor tog du på udveksling?
»For at udfordre mig selv. Jeg tror, at det er sundt at blive kon-
fronteret med nye måder at leve, lære og socialisere på. De nye 
oplevelser bliver til et reservoir af inspiration, når vi vender hjem.«

Hvad har været det bedste? 
»Det har været alle dem, jeg mødte. Det var virkelig specielt 
at dele så mange nye oplevelser med de andre Erasmus-
studerende, og mange af dem er blevet nogle af mine tætteste 
venner. Jeg har også mødt mange inspirerende forelæsere, der 
har guidet mig i min karrierevej.« 

Hvad har været svært? 
»Min værste oplevelse er også en af mine bedste.  
Når man opdager hvor fan-
tastisk, det er at flytte til et 
nyt land, bliver man næsten 
foruroligende rastløs efter 
nye eventyr. Da jeg kom hjem 
efter sådant et taknemmeligt 
ophold, føltes det ironisk 
at den politiske diskurs 
dæmoniserer internationale 
studerende som en unødven-
dig udgift for samfundet.« 
Siri Haarløv-Johnsen, 
bachelor i antropologi, var i 
Manchester 2015/16

»Det er en kæm-
pe fordel i dag, 
at jeg kan tysk«  
SIMON LETH, DK

Hvorfor Berlin?
»Dels ville jeg gerne lære 
sproget, og dels ville jeg 
fordybe mig i tysk litteratur. 
Og så var jeg ret vild med 
byen, fordi der er så meget 
gang i den.«  

Hvordan var det at være afsted?
»Det var vildt sjovt. Jeg flyttede ind sammen med nogle tyskere 
i et bofællesskab. Der var et fedt miljø, og jeg fik et stort net-
værk. Jeg endte med at tage et fag over to semestre, fordi jeg 
gik til så mange fester og nød livet.«  

Hvad har du fået ud af det?
»Dels har jeg fået en forståelse for at bo i et andet europæisk 
land. Men det har også været en kæmpe fordel, at jeg har lært 
tysk. Jeg læste en del tysk litteratur på den sidste del af mit 
studie. I dag arbejder jeg i DR som researcher, og jeg skulle 
for nylig grave i en sag med tyske medier. I forbindelse med en 
anden opgave har jeg siddet og mailet frem og tilbage med en 
række tyske forskere – og der er det jo en fordel at kunne tysk 
flydende.« 
Simon Leth, cand.mag. i litteraturvidenskab og researcher på 
DR, var i Berlin i 2004/05

Betalt ophold
Ifølge Trine Sand, der er sektionschef i Uddannelsesservice på Københavns Universitet 
med ansvar for international uddannelse, er der mange årsager til, at flere danske stu-
derende tager på udveksling. 

»Det har hjulpet meget, at EU-kommisionen har lukket op for praktikophold i 
udlandet igennem Erasmus Plus. Og KU’s studievejledninger er blevet bedre til at 
fortælle om mulighederne ved at tage et udvekslingsophold. Men jeg tror også, at 
det betyder meget for de studerende, at de får et Erasmus Plus-stipendium med til at 
dække nogle af udgifterne sammen med deres SU.«

Også uddannelsesminister Søren Pind glæder sig over, at danske studerende har 
gjort brug af Erasmus gennem årene. 

»Det er inspirerende og dannende at rejse ud i verden. Og der er ikke brug for min-
dre, men mere udsyn i den verden, vi lever i nu. Så jeg kan kun anbefale studerende og 
undervisere at rejse ud i Europa og smage på studie- eller arbejdslivet. Det giver inter-
nationalt udsyn og perspektiv,« siger han i en pressemeddelelse. 

Færre udenlandske studerende
Mens flere KU-studerende rejser til udlandet, er antallet af udenlandske studerende, 
der tager et semester på KU faldet markant siden 2011. Taxametersystemet, der 
bevilger penge til landets universiteter er skruet sådan sammen, at universiteterne får 
penge fra staten per bestået eksamen. 

Derfor koster det samlet set staten et større beløb, hvis der er mange flere uden-
landske studerende, der tager eksamen fra KU end studerende, der rejser ud. Og i 
2011 medførte ubalancen mellem ind- og udrejsende studerende på KU et underskud 
på 30 millioner i statskassen. 

»Før 2011 var der en del flere udenlandske studerende, der tog et semester på KU, 
end antallet af KU-studerende, der rejste ud. Det gjorde ministeriet os opmærksomme 
på ved at give os en hjemmel, der betød, at KU selv skulle betale for underskuddet for 
de udenlandske studerende. Og vi har siden arbejdet på at skabe en rimelig balance 
mellem den ud- og indgående mobilitet,« siger Trine Sand.   

I dag har KU derfor justeret fordelingen, så de sidste år sendte i alt 1.800 stude-
rende på udvekslingsprogrammer (deriblandt Erasmus) og 700 på udlandsstipendie-
ordningen og modtog 1700 indrejsende på udveksling. 

Tillykke, 

England, 
HVAD NU? 

Det er stadig ikke klart, hvad Storbritanniens 

status i Erasmus Plus-programmet bliver, når 

deres udmelding af EU er endelig. Der findes 

alternative udvekslingsmodeller med Norge 

og Schweiz, men ingen kan endnu spå om 

Storbritanniens model, siger Trine Sand fra 

Uddannelsesservice på KU, der arbejder med 

international udveksling. 

»Københavns Universitet har generelt god 

kontakt til mange britiske universiteter, så 

der vil efter Brexit fortsat være udveksling af 

studerende og ansatte. Men Erasmus afven-

ter stadig Storbritanniens udmelding, før 

man kan sige noget om fremtiden.«

AF DE ERASMUS-STUDE-
RENDE ER KVINDER. DE ER 
I GENNEMSNIT 22 ÅR, OG 
DERES OPHOLD ER PÅ 6 

MÅNEDER. DERES GENNEM-
SNITLIGE STIPENDIE ER  

PÅ 272 EURO.

61 % Rekordmange  
læser i udlandet  
Udlængslen trækker i de studerende, der i stigende grad tager til udlandet 
for at læse et semester. Siden 2011 er antallet af danske studerede, der 
tager på udvekslingsophold næsten fordoblet fra knap 6.000 studerende 
til 11.600 fire år efter. I 2013 havde udvekslingsprogrammet Erasmus Plus et 
rekordår, hvor mere end 3.500 danske studerende rejste ud.
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Hvordan kommer en matematisk student og aspirerende retsgenetiker til at arbejde med 
torturofre? Ahlam Chemlali, kandidat fra KU, har både famlet, skiftet kurs og stolet på sin 

mavefornemmelse. Undervejs har det også reddet hendes liv.
AF DENNIS CHRISTIANSEN FOTO DANIEL HJORTH

»At møde men-
nesker driver 

mig. At komme 
ud af kitlen og de 
kliniske forhold 
og møde menne-
sker, hvor de er. 

Jeg kan ikke bare 
sidde og læse  

bøger …«
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E
n formiddag i 2012 sidder Ahlam Chemlali ved hav-
nefronten i Benghazi i Libyen og spiser frokost.

Hun er taget til Libyen for at indsamle data. 
Ahlam skriver speciale på den nyoprettede sundheds-
faglige kandidat på Københavns Universitet og skal 
dokumentere, hvor udbredt tortur er i det nordafri-
kanske land efter Muammar Gaddaffis fald. Hun er 
udsendt af DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, 
en menneskerettighedsorganisation, der forsker i – 
og behandler ofre for – tortur og organiseret vold. 
Hendes kolleger hjemme i Danmark har givet hende 
strenge formaninger om at 
blive på Tibesti Hotel bag 
skudsikre vinduer. Selv 

om borgerkrigen er slut, bekæmper stridende militser både 
hinanden og det skrøbelige nye styre, og Udenrigsministeriet 
fraråder alle rejser til Libyen.

»Jeg skulle skrive hjem til Danmark hver dag og fortælle, 
at jeg havde det fint, holde mine møder og blive på hotellet. 
Men jeg var rastløs, og min intuition sagde mig, at jeg skulle 
ud, så jeg ringede til min lokale logistikmand og spurgte, om 
han kunne finde et sted, jeg kunne spise,« siger hun.

Tibesti Hotel ligger ned til en stor lagune, der fører videre 
ud i Benghazis industrihavn og derfra ud i Middelhavet. 
Ahlam sidder på den anden side af lagunen og spiser en 
kebab, da hun får øje på en røgsøjle. Snart efter kan hun se 
flammer og høre skud. Hendes sikre hotel er blevet angrebet.

En urealistisk ambition
Fem år senere inviterer Ahlam Chemlali os inden for i DIG-
NITYs lokaler i en anonym kontorbygning på Bryggervangen 
i den mindre mondæne ende af Østerbro ude ved Helsingør-
motorvejen. Hun har været afsted på over 45 missioner siden 
den første i Libyen, og hun er blevet en fast stemme i debat-
ten om menneskerettigheder og tortur herhjemme, men hun 
har ikke inviteret os på besøg for at dele krigshistorier. 

Når Ahlam holder foredrag om sit arbejde og missioner 
for studerende, spørger de hende tit, hvad man skal læse 
for at komme til at arbejde med det, hun gør. Og svaret på det spørgsmål indeholder 
en vigtig lektie, mener hun. Det var nemlig ikke grundig karriereplanlægning og ædle 
ambitioner om at kæmpe for menneskerettigheder, der efter gymnasiet guidede Ahlam 
Chemlali ind på en videregående uddannelse.

»I gymnasiet var jeg stærkt påvirket af CSI (amerikansk tv-serie, hvor tungt bevæb-
nede retsgenetikere opklarer forbrydelser, red.). De havde våben, sprøjter og kanyler, 
deres arbejde var en blanding af lab work og Sherlock Holmes, og jeg tænkte: ’Jeg skal 
være CSI-agent’,« siger hun.

Ahlam Chemlali søgte ind som bioanalytiker på professionshøjskolen Metropol. 
Mens hendes medstuderende stilede mod job i medicinalindustrien, ville Ahlam specia-
lisere sig inden for retsgenetikken. Her fandt hun efterhånden ud af, at der var langt fra 

forestillingerne om detektivarbejde og rejsehold til den virkelige verdens lange dage 
med dna-analyser.

»Det er et meget særligt miljø, retsmedicinerverden. Det er spændende, at man taler 
de dødes sag, og jeg var fascineret af menneskekroppen og anatomi – men dagene er 
meget ens, og der er ikke meget interaktion med andre mennesker,« siger hun.

Efter et halvt års praktikophold på et lighus i London – hvor Ahlam også fandt ud af, 
at det heller ikke lige var hende »at stå i gummistøvler og bruge kliniske motorsave og 
blive sprøjtet til med legemsvæsker« – skiftede hun retning.

Afrika
Ahlam ville væk fra det kliniske miljø og tog noget atypisk for sit studie et valgfag i 

Global Health. Som en del af sit bachelorprojekt arrangerede 
hun selv en rejse til Ghana, hvor hun blandt andet hjalp 
lokale NGO’er med at holde workshops og hiv-teste befolk-
ningen i små landsbyer.

»Skal man pege på et omdrejningspunkt i min karriere, så 
var det at komme til Ghana,« siger hun. »Kernen og omdrej-
ningspunktet for rejsen var sundhed – men jeg lærte at sund-
hed ikke bare er sundhed. Det er også menneskerettigheder, 
skrøbelige stater, ulige adgang til services, kønsdiskrimina-
tion, politik.«

Turen til Ghana gav Ahlam det møde med levende, 
åndende mennesker, hun havde savnet i laboratoriet og 
lighuset, og åbnede samtidig hendes øjne for, hvor kom-
plekst det var at hjælpe de enkelte kvinder og børn ude i 
landsbyerne. For eksempel hvor vanskeligt det kunne være 
at forebygge hiv i landsbysamfund, hvor høvdingen bevidst 
ignorerede information og hjælp, fordi den kom fra hende – 
en kvinde. 

Ahlam blev vred over uretfærdigheden – »socialt indig-
neret« siger hun – men hun vidste hverken, hvad hun skulle 
gøre med sin indignation, eller hvad hun skulle lave, når hun 
var færdiguddannet. Til gengæld var hun sikker på, at hun 
måtte vide mere:

»Ghana trykkede på noget med globalt udsyn og perspek-
tiv, og jeg følte, det krævede indblik i andre fag at komme 
videre.«

Tilbage i København hørte hun om en ny sundhedsfaglig 
kandidatuddannelse, som Københavns Universitet ville starte op, og som skulle vise sig 
at passe godt til hendes søgende, tværfaglige tilgang.

»Er du gået forkert?«
Set i bakspejlet tror Ahlam ikke det var helt skidt, at hun kom ind på det allerførste 
hold på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. 

»Tingene lå ikke i særligt faste rammer, og man kunne præge sin kandidat i den ret-
ning, man ville.«

Hun var lidt the odd one out på holdet. Gennemsnitsalderen var 38 (hun var 22), og 
hendes medstuderende var afdelingssygeplejersker, forskere og afdelingsledere, som 
havde job og karrierer og vidste, hvad de skulle bruge uddannelsen til. Det gjorde 

D e n  a l t 
a n d e t  e n d 

l i g e  v e j



6 VENDEPUNKTER 
I AHLAM CHEMLALIS 

KARRIERE
TV-serien: Krimiserien CSI – hvor tungt bevæbnede og 
temmeligt atletiske retsgenetikere opklarer forbrydelser 

– inspirerer Ahlam Chemlali til sat søge ind som bioanalyti-
ker på Metropol i 2006.

Lighuset: Et praktikophold på et lighus i London i 2008 
lærer hende, at hun hellere vil arbejde med de levende – og 

med at forebygge død. 

Ghana: Et valgfag i Global Health sender Ahlam til Ghana i 
2009, hvor hun med egne ord »får globalt udsyn« - og også 

får øjnene op for de komplekse politiske, økonomiske og 
menneskeretslige sammenhænge, der påvirker folks  

sundhed i landet. 

Eksperimentet: Ahlam kommer ind på første årgang af 
den nystartede sundhedsfaglige kandidatuddannelse 

Master of Health Science, cand.scient.san. på KU i 2010.

FN-missionen: Et praktikophold på den danske FN-
mission i Genève i 2011 sporer Ahlam ind på arbejdet med 

menneskerettigheder i en international kontekst.

DIGNITY:  Ahlam får studiejob og skriver speciale hos 
DIGNTY - Danish Institute Against Torture i 2012. Hun 

har siden været på over 45 missioner for at dokumentere 
brugen af tortur i blandt andet Sierra Leone, Bangladesh, 

Jordan, Egypten, Libyen, Uganda, Kenya, Filippinerne,  
Sydafrika og Liberia.

»Det var ikke lige 
mig at stå i gum-

mistøvler og  
bruge kliniske  
motorsave og  

blive sprøjtet til«
Ahlam Chemlali om praktik- 

opholdet på et lighus i London

»Genbegravelser er både en 
måde at få den dødes krop og 
ånd hjem på, men også et vigtigt 
element i forsoning og tilgivelse. 
Både med sig selv og de afdøde. 
At begrave de døde, ordentligt, 
og at tage afsked, er af stor 
betydning. Det er en måde at 
forene, rekonsiliere stridende 
parter samt skabe fred og sam-
eksistens i ellers splittede post-
konflikt samfund«
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Ahlam ikke. Til gengæld udnyttede hun den løse struktur til fulde:
»Jeg shoppede rundt og supplerede med kurser i menneskerettigheder på Jura og 

læste socialmedicin på Antropologi.  Jeg havde fag på Afrikastudier om skrøbelige afri-
kanske stater, hvor de andre studerende ikke kunne forstå, hvad jeg lavede der. ’Er du 
gået forkert?’ spurgte de, og jeg svarede ’Nej, jeg skal bare have fagene de næste par 
måneder’. Jeg synes selv, der er en rød tråd i alt, jeg laver, men det kan folk ikke nød-
vendigvis se. Men min tanke var, at hvis jeg skulle arbejde 
med sundhed i Afrika, måtte jeg kende konteksten. Så jeg 
lavede mit eget pensum.«

Ahlams pensum inkluderede også et intensivt kursus 
i internationalt diplomati. Hendes bachelor havde givet 
hende førstehåndserfaring med sundhedsarbejdet i små, 
isolerede ghanesiske landsbyer, men hun havde begrænset 
indblik i en anden ende af spektret – nemlig i det politiske 
og diplomatiske arbejde, der regulerer den globale sund-
hedsindsats. Derfor søgte – og fik – hun et praktikophold på 
Den Danske FN-mission i Geneve, som varetager Danmarks 
forhold til de FN-baserede organisationer i byen.

»Nu var jeg kommet fra landsbyen i Afrika til de bonede 
gulve i verdens humanitære hovedstad. Og det ramte en 
nerve, at man kunne arbejde internationalt med menneske-
rettigheder og store humanitære kriser uden at give slip på 
ens sundhedsfaglige baggrund. Men jeg savnede det hånd-
gribelige, det praktiske.«

Broen mellem de to poler, det globale og det lokale, det 
geopolitiske og det konkrete møde med mennesker, der 
havde brug for hjælp, fandt hun hjemme i Danmark.

Brændpunktet
Under sine studier var Ahlam faldet over det danske Rehabilitation and Research Cen-
tre for Torture Victims (som nu har skiftet navn til DIGNITY), en selvejende og politisk 
uafhængig organisation, som i 70’erne var udsprunget af Amnesty International.

»Den er grundlagt af læger, kernen er sundhedsfaglig, og den arbejder for at tortur- 
og voldsofre skal rehabiliteres og hjælpes tilbage til det virkelige liv. Og den mener, der 
er brug for en holistisk, tværfaglig tilgang for at klare opgaven. Så jeg skrev til dem og 
spurgte, om vi kunne lave et projektsamarbejde.

Svaret lød, at der var plads til, at hun kunne skrive sit speciale hos dem. De havde 
to forslag: Hun kunne være med til at færdiggøre et projekt, hvor de allerede havde 
indsamlet data – eller hun kunne tage til et af verdens brændpunkter, hvor der i køl-
vandet på borgerkrig og NATO-bombninger var mistanke om udbredt brug af tortur, og 
indsamle data selv. 

Ahlam valgte Libyen.

»Lige nu er det sindssygt, hvad der foregår«
Det var instinkt, der fik hende til at trodse sikkerhedsanbefalingerne den dag i Beng-
hazi, og når hun ser tilbage, kan hun godt se, hvad der havde fodret hendes instinkt. At 
hun sandsynligvis havde lagt mærke til nogle af de Toyota-ladvogne – militsernes fore-
trukne køretøj – der var begyndt at sværme omkring hotellet. Og at hun havde været 
bevidst om, at en event for internationale diplomater dagen før havde gjort hotellet til 
et attraktivt mål for terrorister. 

De næste par dage boede hun hos lokale, indtil det lykkedes at skaffe hende en plads 
på et fly ud af landet (hvilket i sig selv var en bedrift, fordi militserne kontrollerede 
lufthavnen og havde travlt med at pakke flyene med familiemedlemmer).

»I Danmark var de forbløffet over, hvor rolig jeg var. Personligt føler jeg, at det var 
en slags test eller prøvelse. Jeg fandt ud af, at jeg godt kunne klare den type arbejde – 
og at det var vigtigt for mig at være der og fortælle om det.«

Ahlam begyndte at medvirke i danske tv-programmer som Deadline på DR2, hvor 
hun fortalte om situationen i Libyen. Hun arbejde on-and-off i landet indtil 2014, hvor 
borgerkrigen blussede op igen, Islamisk Stat gjorde sit indtog, og DIGNITY var nødt til 
at afbryde deres arbejde. Det piner hende, at hun ikke kan gøre noget, og at medierne 
synes at have glemt konflikten.

»Lige nu er det sindssygt, hvad der foregår. I DIGNITY har vi måttet sætte vores 
projekter på stand by, for det er så farligt, men jeg bliver holdt orienteret af venner og 
informanter. Situationen har affødt en flygtningekrise, som medierne taler om, men de 
fortæller ikke om de grundlæggende årsager som for eksempel den ustabile situation i 
Libyen.«

Det, der bliver i kroppen
Ahlam afleverede sit speciale i 2012 og har siden arbejdet for DIGNITY som Program 
Manager. Hun har været på over 45 missioner for at dokumentere tortur og organiseret 
vold i blandt andet Sierra Leone, Liberia, Jordan, Uganda 
og Bangladesh.

Undervejs har hun set ting, der stadig sidder i krop-
pen. I Liberia hjalp hun til under Ebola-epidemien, som 
hærgede et land, der allerede var forkrøblet af en brutal 
borgerkrig.

»Jeg har sammen med lokale partnere arbejdet med 
genbegravelser. På grund af krigen havde folk ikke nået 
at begrave deres efterladte, og når de kom tilbage til 
landsbyerne fra flygtningelejrene, stak der knogler op 
af jorden¹. Man samler resterne og anbringer dem i et 

mindesmærke, en Memorial Hut … Det er svært at forklare. Jeg har prøvet at skrive om 
det flere gange, men det er ikke lykkedes endnu. Det er det tætteste, man kommer på 
liv, død og sorg. Jeg har mødt fantastiske mennesker i Liberia, og deres modstandskraft 
har inspireret mig.«

Når hun kigger tilbage, er det den store forskel på hendes arbejde nu og de tidligere 
studier og praktikopholdet på lighuset i London:

»At møde mennesker driver mig. At komme ud af kitlen og 
de kliniske forhold og møde mennesker, hvor de er. Jeg kan 
ikke bare sidde og læse bøger …«

- Hvorfor?
»Fordi det ikke bare bliver tal, statistik, figurer i en rap-

port – fordi der kommer et menneske bag tallene. Man kom-
mer ned og ser, at det er en person, ligesom mig, med samme 
håb og drømme. Det giver en humanisering af arbejdet. Og så 
giver det mig meget mere mening at komme ud og se virkelig-
heden end bare at sidde her på Bryggervangen.«

Den alt andet end lige vej
Ahlam Chemlali ser stadig CSI, men hun savner ikke 
laboratoriearbejdet.

»Jeg føler, jeg er det helt rigtige sted. Nu arbejder jeg 
tværfagligt og multidisciplineret. I vores teams er vi læger, 
sociologer, antropologer, socialrådgivere, forskere … Når du 
arbejder med komplekse ting som vold og rehabilitering af 
torturofre, kræver det en pluralistisk, akademisk tilgang. Glo-
bale udfordringer som flygtningekrisen kræver samarbejde 

mellem migrationseksperter, politologer, antropologer … Det er ikke bare økonomiske 
og politiske problemer.«

Og så er vi fremme ved de pointer, Ahlam gerne vil have frem til de studerende, der 
spørger hende, hvordan man kan komme til at arbejde med det hun gør. 

Der er ikke én vej til at uddanne sig til at arbejde inden for et felt som hendes, der 
fordrer en tværfaglig tilgang – der er mange. Selv har hun ikke haft en plan med sin 
uddannelse og karriere. Hun er gået efter nysgerrighed og mavefornemmelse. Hun har 
skiftet retning, skiftet uddannelser, tøvet, famlet, satset.

Undervejs har hun lært, hvad der driver hende, og hvad hun vil arbejde med. Og det 
bekymrer hende, at de studerende nu – som hun ser det – ikke får de samme mulighe-
der, som hun gjorde:

»Jeg synes, det er trist at se, hvordan fremdriftsreformen forvandler universitet til en 
pølsefabrik. De færreste her på centeret vidste, hvad de skulle, da de var 18-19 år. Det 
er vigtigt, at man som studerende kan fordybe sig i det, der interesser og driver én – og 
ikke bare på arbejdsmarkedet. Man får ikke nødvendigvis virkeligheden med af at klare 
studiet på normeret tid. Min uddannelse tog næsten syv år inklusive udlandsophold og 
praktik, og jeg synes kun, det har gavnet mig både fagligt og personligt.« 





10.000 studerende og ansatte festede sammen 
med Bisse, Sort Sol, CHINAH og Bikstok, da KU’s 

Forårsfestival vendte tilbage efter at have været sparet 
væk i 2016. Vi sendte to fotografer ind på festivalpladsen 

for at dokumentere genopstandelsen.
FOTO SUNE ANDERSEN OG LIZETTE KABRÉ

Årets  
festivalbrag

De store navne på plakaten 
trak selvsagt et stort 
publikum – men det gjorde 
eftermiddagens mindre og 
faglige arrangementer også.
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Årets  
festivalbrag

Rektor lover: 

FESTIVALEN VENDER 
TLBAGE I 2018

KU’s Forårsfestival løb første gang af stablen i 2014, 
og da anden udgave i 2015 samlede over 15.000 stude-
rende og ansatte til øl, musik og videnskab i Universi-

tetsparken, så det ud til, at en tradition var født.

Men det var før Finanslov 2016. Som følge af regerin-
gens besparelser aflyste KU festivalen i 2016, hvor 
arrangørerne fra Studenterhuset i stedet afholdt en 
nedskaleret sparefestival. Nu er festivalen imidlertid 
tilbage for fuldt blus på, og over for Uniavisen lover 

rektor Henrik Wegener, at der også vil være en 
forårsfestival i 2018.

I alt besøgte cirka 
13.000 studerende og an-
satte festivalpladsen, hvor 
de gjorde kål på 16.000 
liter øl og vand.
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Simone Schopper er glad 
for sit job på KU. Til gen-

gæld er hun rystet over 
den manglende service, 

Copenhagen Housing 
Foundation har udvist. 

Nu flytter hun til Malmø.

»Centret og laboratoriet er virkelig blandt verdens bed-
ste,« siger Simone Schopper.

Til gengæld er hun rystet over boligforholdene, ser-
vicen og ikke mindst lejepriserne, som universitetets 
boligfond tilbyder forskere, som man forsøger at lokke 
til København under navnet Copenhagen Science City 
– en satsning på at gøre København førende inden for 
sundheds- og naturvidenskab.

Hun havde hørt, at det var dyrt og svært at finde et 
sted at bo, så hendes nye arbejdsgiver betalte KU’s bolig-
fond for at hjælpe hende med boligjagten.

Fonden beskriver sig som en uafhængig fond, der 
hjælper internationale studerende og forskere på univer-
sitetet med at finde en bolig. Selv om den altså kalder sig 
uafhængig, giver hjemmesiden indtryk af, at den hører 
under KU. Adressen er housingfoundation.ku.dk, og 
hjemmesidedesignet er som resten af universitetets.

»Jeg stolede på dem, fordi mit institut betalte dem for at 
hjælpe mig, og fordi det giver indtryk af at være universi-
tetets officielle fond,« siger Simone Schopper.

Klamt og muggent
Det viste sig hurtigt, at det skulle hun ikke have gjort.

Det dobbelte kollegieværelse på 40 kvadratmeter på 
Nordisk Kollegium på Østerbro med et nedslidt gam-
melt badeværelse, gamle møbler og intet køkken koster 
9.370 kroner om måneden, og dertil kommer en række 
tvungne gebyrer som 500 kroner for besigtigelse ved 
indflytning og 250 kroner for at betale lejen til fonden 
via bankoverførsler, hvilket er eneste mulighed uden et 
dansk kreditkort.

»Det løber hurtigt op i 10.000 kroner om måneden, 
mens jeg bor her,« siger hun.

Rengøring og to daglige måltider skulle være 

J 
eg har boet i nogle af de stør-
ste og dyreste byer i verden, 
og jeg har aldrig oplevet nogle 
lignende.«

Sådan siger svensk/østrig-
ske Simone Schopper, der er 
massespektrometri-analytiker 
på Novo Nordisk Foundation 
Center for Protein Research på 
Københavns Universitet.

Hun har skrevet sin ph.d.-
afhandling i Lund, været 
postdoc på ETH Zürich og har 

blandt andet været på forskerophold på Stanford, men 
hun valgte at tage til København, fordi proteincentret 
har ry for at have det nyeste og mest moderne udstyr. På 
det punkt er hun ikke blevet skuffet.

»
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»Der er et utroligt  
rod i den boligfond«

Svensk/østrigske Simone Schopper betaler 9.370 kroner i leje om måneden for to værelser på 
i alt 40 kvadratmeter - uden køkken, med bad - gennem Københavns Universitets Boligfond.  

Væsentligt for meget, mener Lejernes LO, der vil indbringe sagen for Huslejenævnet.
AF CLAUS BAGGERSGAARD. FOTO DANIEL HJORTH



Ifølge housingfoundation.ku.dk er værel-
serne i Nordisk Kollegium »velegnet til det 
modne publikum«. Simone Schopper do-
kumenterede standen ved sin indflytning.

»Der var støvet 
overalt, og mi-

krobølgeovnen 
var fuld af gamle 
madrester. Badet 
er gammelt, røre-
ne rustne, og det 
lugter klamt og 

muggent«
Simone Schopper

inkluderet, men rengøringen viste sig at være nærmest 
ikkeeksisterende, selv om den tidligere lejer burde 
være blevet opkrævet et gebyr på 440 kroner per time 
for rengøring ved udflytning, hvis det ikke var gjort 
tilfredsstillende.

»Der lå gamle sko, sokker og plastikposer og flød, og 
tæppet var så beskidt, at jeg endte med at købe et nyt. 
Der var støvet overalt, og mikrobølgeovnen var fuld af 
gamle madrester. Badet er gammelt, rørene rustne, og 
det lugter klamt og muggent. 
Selv om jeg har klaget adskil-
lige gange, er det ikke blevet 
rengjort, og rengøringsdamen 
siger, at jeg selv må gøre det, 
fordi hun kun har ti minutter,« 
siger Simone Schopper.

I frustration undersøgte 
hun, hvad det ville koste at få 
et rengøringsfirma til at gøre 
hovedrent, men det ville løbe 
op i mellem 6.000 og 9.000 
kroner.

»Sådan som stedet så ud, 
har jeg aldrig oplevet før, 
og jeg har efterhånden boet 
mange steder i hele verden,« 
siger Simone Schopper.

På fondens hjemmeside 
fremgår det ellers, at lejlighe-
den på kollegiet »er velegnet 
til det modne publikum, der 
sætter pris på et højt serviceni-
veau, hvilket betyder, at boli-
gen bliver rengjort, og der bli-
ver serveret tre daglige måltider,« som der står. Teksten 
(på engelsk) er ledsaget af en række indbydende fotos.

Fiks det selv
En af de gange Simone Schopper klagede til boligfonden 
fik hun langt om længe svar fra en ansatte på e-mail:

»Jeg kan godt se, hvad du mener med, at vandrørene 
er rustne i badeværelset, og at malingen skaller af skabet, 
men det har at gøre med, at det er en gammel bygning og 
en gammel lejlighed. Det kan godt være sandt, at lejlig-
heden generelt trænger til at blive renoveret, men der er 
desværre ikke noget sådant i udsigt. Lejlighedens stand 
kommer til udtryk i lejen. 9.370 kroner per måned med to 
måltider inkluderet på indre Østerbro er væsentligt under 
markedsprisen. Du er velkommen til at ordne tingene selv, 
for eksempel fjerne malingen, der er ved at skalle af og 
fjerne de gamle skruer, men det er ikke noget som kolle-
giet vil ordne,« står der i e-mailen.

Hvad de to daglige måltider mad angår, viste det sig 
også, at boligfonden havde lovet mere end den kunne 
holde.

Køkkenet har været lukket en måned i løbet af somme-
ren og også i andre ferieperioder, og som vegetar er der 
kun salat og brød at finde på menuen fem dage om ugen 
til aftensmaden. Maden, der indgår som en del af lejen, 
kan ikke frameldes, og hun forstår ikke, hvorfor hun skal 
betale, når der er ferielukket.

Simone Schopper understreger, at hun normalt er 
fleksibel og godt selv kan finde ud af at gøre rent, men 
hun skulle begynde at arbejde med det samme efter 
ankomsten til København, og hun vidste, at hun ville få 
meget travlt med masser af rejseaktivitet. Hun valgte 
derfor at betale den høje leje og for den ekstra service for 
ikke at skulle bekymre sig om madlavning og rengøring, 
mens hun tog hul på sin nye tilværelse.

»Flere af mine kolleger, der selv bor på Østerbro 
sagde, at det var dyrt, men jeg synes, at det var ok, hvis 
ellers maden, rengøringen og servicen havde været i 
orden. Det er kombinationen af en høj pris og utrolig dår-
lig service, der gør, at jeg føler mig snydt,« siger hun.

Utilfredse studerende 
Det er langt fra første gang, at KU’s Boligfond er i søgely-
set, fordi lejerne er utilfredse, men tidligere har det været 
studerende, der har følt sig elendigt behandlet. 

I 2016 blev 60 internationale studerende smidt ud af 
deres lejlighed i utide, selv om nogle havde kontrakter, 
der gjaldt helt ind i 2017, fordi fonden havde overset, at 
den ikke længere havde råderet over lejemålene. I 2015 
afdækkede Uniavisen, at de studerende blev afkrævet 

tusindvis af kroner for rengøring på områder, hvor de 
ikke havde boet.

I en anden sag hævdede tre studerende, at fonden 
ikke havde fortalt dem, at de, frem for at bo alene, skulle 
dele en etværelseslejlighed på Østerbro til en samlet leje 
på over 9.000 kroner. 

I 2015 kunne Uniavisen ligeledes fortælle, at bolig-
fonden indlogerede studerende i et kollegium på 
Krimsvej på Amager, før bygningen stod færdig. De stu-

derende fik to måneders husleje 
i kompensation, men de slap 
ikke for at bo på en byggeplads 
og have håndværkere gående på 
værelserne.

Fonden opkrævede også 
rutinemæssigt store gebyrer 
fra lejerne for at give dem 
deres egne penge tilbage per 
bankoverførsel.

Tidligere i år afslørede Unia-
visen, at boligfonden har benyt-
tet ulovlige lejekontrakter, hvor 
der blev opkrævet tusindvis af 
kroner i gebyrer for ting som 
administration, møbler og ved-
ligeholdelse. De utilfredse lejere 
dannede deres egen forening og 
gik til Lejernes LO (LLO) i hoved-
staden. Da LLO truede med 
at tage Australske Adam Shr-
imptons sag til Huslejenævnet, 
begyndte fonden at tilbagebetale 
penge, men kun til de tidligere 
beboere, som selv havde klaget. 

LLO mener fortsat, at fonden på eget initiativ burde 
kontakte alle nuværende og forhenværende beboere og 
betale dem deres tilgodehavender.

     
Ulovlig høj leje
Også i Simone Schoppers tilfælde mener Jakob Møldrup-
Lakjer, juridisk chef hos LLO Hovedstaden, at KU’s Bolig-
fond bryder lejeloven, og at der bliver opkrævet en leje 
væsentligt over, hvad der er tilladt.

Loven er kompliceret, men hovedreglen er, at hvis en 
bygning er taget i brug før 1991, er der en grænse for, 
hvor høj huslejen maksimalt må være. Det afhænger af 
faktorer som lejemålets størrelse, beliggenhed og om 
køkken, bad og vinduer er moderniseret eller ej.

Da Nordisk Kollegium er opført i 1942, må udlejer 
opkræve en leje baseret på omkostningerne ved at drive 
ejendommen plus et tillæg til vedligeholdelse, afkast og 
forbedringer.  

Udlejer må som hovedregel ikke kræve mere end 
mellem 500 og 700 kroner pr. kvadratmeter pr. år, hvis 
lejligheden ikke er moderniseret med helt nyt eller 
nyere køkken og bad.

Er lejligheden derimod moderniseret, må udlejer 
kræve mellem 900 og 1.100 kroner pr. kvadratmeter 
pr. år i Aarhus og København. En leje på 500 kroner 
per kvadratmeter per år vil svare til en månedlig leje på 
1.660 kroner for Simone Schoppers dobbeltværelse.

700 kroner per kvadratmeter vil give en leje på cirka 
2.300 kroner om måneden. Altså væsentligt under de 
9.370 kroner, hun betaler i dag. I beløbet indgår et til-
læg for møblement, mad og rengøring, men det er ifølge 
Jakob Møldrup-Lakjer ikke tilstrækkeligt til at forklare 
prisforskellen, og det undtager heller ikke boligen fra 
lejeloven, at der er madordning. 

»Vi har tidligere ført sager om lejemål med tvungne 
madordninger som på plejehjem og i bofællesskaber. Nu 
indbringer vi Simone Schoppers sag for Huslejenævnet, 
og så må vi se, hvilke udgifter boligfonden kan doku-
mentere, der er ved at drive ejendommen. Jeg ser frem 
til at få en afklaring, da der er et utroligt rod i den bolig-
fond,« siger Jakob Møldrup-Lakjer. 

Simone Schoppers lejekontrakt udløber den 31. maj, 
og hun kommer hverken til at savne lejligheden eller 
KU’s boligfond. Faktisk kræver fonden, at hun er ude af 
lejligheden fem dage inden slutningen på måneden mod 
de normale fire dage, fordi det er en lørdag, hvor kon-
toret er lukket. Alligevel skal hun betale husleje frem til 
den 31. maj, siger hun og ryster på hovedet.   

Hun har nu købt sig en nybygget lejlighed med 
balkon i Malmø, og så vil hun pendle til og fra jobbet i 
København.

»Det kommer til at koste cirka 5.000 svenske kroner 
om måneden for lejlighed og transport, så det er væsent-
ligt billigere,« siger hun.

Uniavisen har forgæves forsøgt at få en kommentar 
fra KU’s Boligfond, der har stået uden direktør siden 

Jannie Sonne, der tiltrådte den 1. februar i år, trak 
sig to måneder senere. Fondens personale henviser til 
formand Erik Bisgaard Madsen, prodekan for erhvervs- 
og myndighedssamarbejde på Det Natur- og Bioviden-
skabelige Fakultet på KU, men han har hverken svaret 
på henvendelser per mail eller telefon. 
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SÅDAN GJORDE VI
Først spurgte vi de studerende, hvilke 
eksaminer, de frygter mest. Så læste vi 

fagenes studieordninger for beskrivelse af 
eksamenformen og krydstjekkede med 

studielederne. Til sidst tjekkede vi  
den seneste dumpeprocent på 

karakterstatistik.stads.ku.dk
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EKSAMEN

Historisk metode
Fag: HISTORIE 
Eksamensform: Bunden skriftlig hjemmeop-
gave i historisk kildekritik på 10-15 normalsi-
der, der skrives på 54 timer. Ud fra et oplæg 
på 25-30 normalsider (nogle gange skrevet på 
oldnordisk eller svensk) skal den studerende i 
opgaven besvare to-tre spørgsmål, der viser, at 
vedkommende mestrer klassisk kildekritik. Alle 
hjælpemidler er tilladt. Det er en forudsætning, 
at den studerende har bestået to øvelsesopgaver 
forud for eksamen. Eksamensopgaven vurderes 
på 7-skalaen. 
Pensum: Grundbog og kompendium – i alt ca. 
330 normalsider. 
ECTS: 10
Dumpeprocent: 16

Arabisk propædeutik 1
Fag: ARABISK
Eksamensform: De fleste arabiskstuderende 
får sved på panden over propædeutik 1-eksa-
men, der er en to timers skriftlig eksamensop-
gave, hvor de studerende testes i basal arabisk 
grammatik, læseforståelse og skrivefærdighed. 
Godkendte hjælpemidler er ordbøger, gram-
matikker og godkendte ordlister. Forudsætning 
for at gå op til eksamen er, at den studerende 
har været til stede ved minimum 75 procent af 
kursets undervisning. 
Pensum: Fire normalsiders arabisk tekst samt 
grammatikbog.
ECTS: 15
Dumpeprocent: 25

Tings- og kreditor-
rettigheder
Fag: JURA 
Eksamensform: Tingsret er en vigtig del af den 
klassiske ejendomsret og obligationsret. Kurset 
afsluttes med en fire timers skriftlig prøve under 
opsyn, hvor den studerende skal forklare cen-
trale, nationale tingsretlige grundbegreber og 
retsregler og deres indbyrdes systematiske sam-
menhæng og begrundelse i forhold til et eller 
flere konkrete retsforhold. Den studerende skal 
bl.a. have styr på det digitale tinglysningssy-
stem og reglerne for debitor- og kreditorskifte. 
Pensum: Ca. 200 normalsider
ECTS: 15
Dumpeprocent: 16

Centralnervesystemets  
struktur og funktion 
Fag: MEDICIN 
Eksamensform: Tre timers skriftlig prøve uden 
hjælpemidler, hvor den studerende skal kunne 
nævne korrekte fagudtryk for strukturer, funk-
tioner og begreber i centralnervesystemet og 
sanseorganerne. Den studerende skal diskutere 
de anatomiske, embryologiske og fysiologiske 
forhold, der kan ligge til grund for en funktions-
forstyrrelse i centralnervesystemet. Opgaven 
indeholder desuden spotbilleder, hvor den 
studerende skal angive, hvad der spørges efter. 
Opgaven vurderes efter 7-trins skalaen.
Pensum: 1-008 normalsider.
ECTS: 5
Dumpeprocent: 13

Mikroøkonomi
Fag: STATSKUNDSKAB 
Eksamensform: En af de eksamener, der 
skaber panik blandt nye statskundskabere er 
mikroøkonomi. Eksamen er en tre timers skrift-
lig opgave uden elektroniske hjælpemidler, der 
løses på instituttet under opsyn. I opgaven skal 
den studerende besvare en række spørgsmål og 
vise, at hun eller han kan inddrage de relevante 
mikroøkonomiske teorier og modeller med både 
tekst og geometri. 
Forudsætningen for at gå til eksamen er, at den 
studerende har fået godkendt to ud af tre opga-
ver, som er afleveret i løbet af semestret. 
Pensum: 600 normalsider
ECTS: 7,5 
Dumpeprocent: 14

Komplicerede algoritmer, mikroøkonomi, filmhistoriens A-Z eller arabisk grammatik.  
Vi har samlet ni eksaminer, der får sveden til at springe fra panden på KU’s studerende. 

AF NANNA BALSLEV. ILLUSTRATION THOMAS AMBY JOHANSEN

Bibelkundskab
Fag: TEOLOGI
Eksamensform: I Bibelkundskab gennemgås 
og analyseres udvalgte tekster fra Det Gamle 
Testamente og alle nytestamentlige skrifter. 
Eksamen er en skriftlig prøve af en times varig-
hed med begrænsede hjælpemidler. For at bestå 
prøven skal den studerende bevise, at han eller 
hun har grundlæggende kendskab til Biblen 
igennem en redegørelse for hovedpunkterne i 
et bestemt skrift. Desuden skal den studerende 
have en grundlæggende forståelse af historiske 
problemer i forbindelse med bibelskrifternes 
udlægning. Opgaven bedømmes som bestået 
eller ikke bestået. 
Pensum: Ca. 700 sider.
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 21,9

Medievidenskab:  
Filmhistorie

Fag: FILM- OG MEDIEVIDENSKAB 
(BACHELOR)
Eksamensform: 30 minutters forberedelse 
uden noter og 25 minutters mundtlig prøve 
i den internationale og danske filmhistorie 
fra 1895 til i dag. Den studerende trækker et 
spørgsmål ud af 25 mulige emner som f.eks. 
'amerikansk film 1930-1945', 'fransk nybølge' 
eller 'russisk film før 1930'. Der er 15 minut-
ters fremlæggelse og ti minutters dialog med 
eksaminator. 
Pensum: Obligatorisk pensum på i alt 1200 
normalsider, der dækker den internationale og 
danske filmhistorie fra 1895 til nu.
ECTS: 15 
Dumpeprocent: 38,9

Algoritmer og 
datastrukturer
Fag: DATALOGI 
Eksamensform: Mundtlig prøve på 30 minut-
ter med 30 minutters forberedelse, hvor den 
studerende trækker et spørgsmål og skal kunne 
evaluere, hvilke algoritmiske paradigmer, der 
skal anvendes på en bestemt problemstilling. 
Og skitsere beviser for køretider for algoritmen. 
Alle hjælpemidler er tilladt. En forudsætning 
for at gå op til eksamen er, at den studerende 
har fået godkendt 4 ud af 5 skriftlige ugentlige 
opgaver.
Pensum: 250 normalsider
ECTS: 7,5
Dumpeprocent: 30,2

Psykologi: Statistik 2
Eksamensform: I Statistik 2 undervises de 
studerende i statistisk analyse af psykologiske 
data fra studier med flere behandlingsgrupper. 
Eksamen er en tre timers skriftlig prøve med 
begrænsede hjælpemidler, hvor den studerende 
skal anvende den rigtige statistiske metode til at 
løse eksamensopgaven. Desuden skal den stu-
derende kunne udføre statistiske analyser ved 
brug af et statistik-program, fx SPSS. Det er en 
forudsætning at den studerende har 75 procent 
fremmøde på øvelseshold og har afleveret  og 
bestået to øvelsesrapporter.
Pensum: 250 sider
ECTS: 5
Dumpeprocent: 4,9

      nervepirrende  
eksaminer 9



MIT STØRSTE FRANSKE forbillede som forsker er Louis 
Pasteur (1822-1895). Pasteur fandt ud af, at man kan 
dræbe de fleste bakterier i mælk eller vin ved at opvarme 
dem til sauna-temperatur. Det hedder at pasteurisere. 
Pasteur beviste også, at alt levende kun opstår ud fra noget 
andet levende. Man kan altså ikke fremstille mus ved at 
komme halm og ost i en trækasse og 
henstille kassen på et mørkt loft nat-
ten over, som nogle seriøst mente på 
den tid. Mus opstår nu engang 
af mus. 

Og som det måske mest væsent-
ligt opdagede han, at hvis man med 
vilje inficerer et menneske med 
svækkede bakterier, er kroppen i 
stand til at bekæmpe dem og blive 
immun, når de farlige ’baktusser’ 
rykker ind – altså princippet bag 
vaccination. Uden Pasteur ville 
hundegalskab, pest og kopper stadig 
være livsfarlige. 

Infektionssygdomme er stadig den store globale dræ-
ber. Primært på grund af fattigdom, men måske i frem-
tiden også på grund af ignorance og skepsis over for de 
rigtige eksperters troværdighed. 

PASTEUR HAR MILLIARDER af danske kroner på sin 
gode samvittighed. Tag ud på Pasteursvej i Valby. Gå ind 

PÅ KURS MOD 
FJERNE KYSTER
PÅ TV 2 HAR MAN indtil for nyligt kunnet følge med i 
familien Behas eventyr rundt om jorden. De er ude for 
at opleve verden og se, hvad de kan lære undervejs. På 
samme måde er Københavns Universitet lige nu ved at 
sætte sejl til sin egen rejse. Kursen skal lægges, sejlene 
skal rigges, og den rette besætning skal findes.

BESÆTNINGEN ER VED at være på plads, både Henrik 
Wegener og Mads Krogsgaard står klar ved roret.  Resten 
af universitetet er på vej ombord, nu mangler vi kun 
kursen. 

Normalt bliver kursen sat efter Oxford og Harvard, de 
store, gamle institutioner er som regel et glimrende mål, 
når vi skal finde ud af, hvad vi skal sigte efter. Det store 
spørgsmål i øjeblikket er, om vi skal se længere, end vi 
plejer, om vi skal finde ud af, hvad det er, vi kan på vores 
universitet, som er helt unikt.  

KU HAR ALDRIG manglet lyst eller ambitioner til at 
sætte det lange kikkertsigte på, når retningen skulle 
findes. Desværre er det svært at få tid til at lægge den 
rette kurs, når meget af opmærksomheden går med at få 
pisket besætningen på plads og finde ud af, hvordan man 
stadigvæk kan sejle, når sejlene er for små. 

Mange års besparelser har gjort det svært at få 

ambitioner og ressourcer til at stemme overens. Det er 
synd, fordi Københavns Universitet emmer af potentiale 
for at blive det største, flotteste og hurtigste skib på havet. 

KU ER ET DEMOKRATISK skib, kaptajnerne har ind-
budt hele besætningen lige fra skibskokken over gasten 
til styrmanden til at give deres bud på, hvor vi skal sejle 
hen. Sammen skal vi finde den rette kurs for vores gamle 
skude. Vi har kurset sat mod et universitet, hvor stude-
rende og forskere mødes i små grupper og sammen fin-
der på vilde nybrud, opdagelser og innovationer. 

Kursen er sat mod et universitet, hvor de dygtigste 
undervisere får lov til at skinne igennem og sætte retning 
for resten af universitetet. Står det til os, sætter vi også 
kursen mod et universitet, hvor studerende har tid og 
rum til at udleve deres fulde potentiale. Hvor vi danner 
kritiske medborgere til fremtidens samfund side om side 
med fremtidens nobelprismodtagere og stjerneforskere. 

Det kræver, at vi sigter mod en kyst, hvor der er flek-
sibilitet og muligheder for at møde praksis som en del 
af uddannelse, hvor der er god grobund for virkelig at 
dyrke vores grundfagligheder. Dannede studerende, der 
er klar til arbejdsmarked eller forskerkarriere, har alle 
brug for at stå solidt plantet i en faglighed, der kan guide 
dem på deres egen rejse efter tiden som studerende. 

»Kursen er sat mod et 
universitet, der danner 
kritiske medborgere til 

fremtidens samfund side 
om side med fremtidens 
nobelprismodtagere og 

stjerneforskere«

TIL SIDST vil vi vende tilbage til familien Beha, som har 
haft TV 2 med på slæb på deres rejse. TV 2 har ikke blan-
det sig i deres dannelsesrejse, de har stolet på, at fami-
lien havde den rette kurs og vidste, hvor de skulle hen. 
Vi håber, at KU ligeledes får lov til at finde egne kyster 
uden medie- eller ministerindblanding.   

»Forskning og 
uddannelse er som 
gær og bagepulver. 
Vækstfremmere for 
et land, der ønsker 

at hæve sig«

i Carlsberg Laboratoriet og se mikrobiologiens fader 
i marmor. Som brygger Jacobsen skrev personligt til 
Pasteur som begrundelse for busten: »Til erindring om de 
Tjenester, der er ydet kemien, fysiologien og bryggeriet 
ved Deres arbejder over gæringen«. Lignende gode forsk-
ningshistorier ligger også bag Arla eller Novozymes. 

Netop Danmark, som jo kun har 
få råstoffer er jo tvunget til at se 
det store i det små. Forskning og 
uddannelse er som gær og bagepul-
ver. Vækstfremmere for et land, der 
ønsker at hæve sig.  

PASTEUR BLEV LEDER på den 
berømte École Normale Supérieu-
ere. Men den store mikrobiolog var 
også en micro manager. Han kylede 
studerende i detentionen, hvis de 
snakkede i timerne eller klædte sig 
upassende - i matrosbukser eller 

med stråhat. Vi kan kun gisne om, hvilken straf Pasteur 
ville give studerende, der tjekker Facebook i timerne. 

Som rektor har jeg dog ikke tænkt mig at belemre de 
studerende med unødigt rigide regler, men vil hellere 
fokusere på faglige udfordringer. De studerende skal 
selvfølgelig være dygtige til deres fag. Men historien 
om Pasteur minder os om, at man ikke kan udstyre dem 
med prædefinerede kompetencer, som holder meget 

længere end syltede agurker. »Tilfældet favoriserer kun 
det velforberedte sind«, sagde Pasteur og mente, at nye 
opdagelser ofte skyldes tilfældet – koblet med evnen til 
at undre sig konstruktivt. Tag Alexander Fleming, der 
undrede sig over, hvordan en skimmelsvamp kunne spo-
lere hans eksperiment og ødelægge en bakteriekultur. 
Svaret var penicillin. 

UDDANNELSE AF KANDIDATER med »velforberedte 
sind« sker gennem flid, fordybelse - og i særdeleshed - i 
mødet mellem den studerende og forskeren i et inspi-
rerende akademisk læringsmiljø. På den måde bliver 
akademisk dannelse som en vaccination. En injektion i 
ungdommen, som virker hele livet og bør være en fast del 
af ethvert universitetsprogram. 

Her to århundreder efter Pasteur er der kommet nye 
problemer, som universitetet også skal hjælpe med at 
løse. Fra antibiotikaresistens til argumentresistens i den 
postfaktuelle verden. Fra befolkningsvækst til vækst i 
fremmedfrygt. For bare at nævne nogle få, store pro-
blemer, som hænger sammen, som viser en verden af 
modsætninger og som kræver hele KU’s faglige spænd-
vidde, grundforskning og uddannelse af kandidater med 
velforberedte sind.

Teksten er en forkortet udgave af Henrik C. Wegeners tale ved 
Rektormiddagen på KU den 9. maj 2017. Se hele talen her: 
http://rektorat.ku.dk/taler/.

LOUIS PASTEURS 
VELFORBEREDTE SIND

Studenter
KOMMENTAR

Af Malou Astrup Clemmensen og Marie Thomsen, 
formand og næstformand for Studenterrådet 

Af rektor Henrik C. Wegener

Ku
KOMMENTAR
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DET SKER
Brug online kalenderen. Et uddrag af kommende begivenheder fra uniavisen.dk/calendar

MAJ/
JUNI

×

Insektival
FAMILIEDAG - Se, fang, smag og føl dig ind 
i insekternes forunderlige verden. Masser af 
aktiviteter, spændende oplæg og guidede ture 
med fokus på insekter og vilde planter for hele 
familien. Foto: Lizette Kabré. 
Tid: 21. maj kl. 10.00–16.00
Sted: Universitetsparken, Plænen, Nørre 
Campus
Arr.: Vild Campus. Tilmelding på https://www.
facebook.com/events/1933313456903294/

Sund livsstil med 
sundhedscoaching
FOREDRAG – I et sundhedscoachingprojekt for 
kvinder i overgangsalderen antages det, at grup-
pesundhedscoaching kan medvirke til at påvirke 
deltagernes motivation til en sundere livsstil 
med fokus på både fysisk og mental sundhed. 
Ved Vinnie Andersen & Reinhard Stelter.
Tid: 23/5 kl. 16.00–17.30
Sted: Store Auditorium, Institut for Idræt og 
Ernæring, Nørre Allé 53
Arr.: Coaching Psychology Unit. Tilmelding på 
nexs.ku.dk/forskning/sektioner/idraet-individ-
samfund/projekter/coaching/coachingforedrag/
tilmelding/

Fornuftens søvn avler  
uhyrer
DEBAT OM DET POSTFAKTUELLE SAMFUND 
— Vi markerer den filosofisk videnskabelige 
traditions 2602 års fødselsdag (Thales dag) med 
en aktuel paneldebat bestående af journalist 
Martin Krasnik, folketingsmedlem Bertel Haar-
der, filosof og sociolog Ole Thyssen og forsker 
Dorthe Dahl-Jensen.
Tid: 28/5 kl. 19.00-22.00
Sted: Rundetårn, Købmagergade 52A
Arrangør: Rundetårn. Pris 90 kr. Tilmelding på 
www.facebook.com/events/1674595469223713/

Børsens dag 2017
KONFERENCE — En begivenhed for alle, der 
beskæftiger sig med børsret i Danmark. Målet 
er at skabe opmærksomhed om børsens forhold 
ved at drøfte aktuelle emner inden for børsretten 
på et højt fagligt og praktisk niveau.
Tid: 30/5 kl. 8.30-14.30
Sted: København Universitet, Festsalen, Frue 
Plads 4
Arr.: Københavns Universitet, Det Juridiske 
Fakultet og NASDAQ. Pris 750 kr. Tilmelding via 
www.conferencemanager.dk/boersens-dag-2017

Abel den Lykkelige: Hvad kan 
metabiografiske studier sige om 
matematik?
FOREDRAG — Professor MSO, Henrik Kragh 
Sørensen, IND KU, vil anvende den metabiogra-

fiske metode på matematik. Han vil fx analysere, 
hvordan Abels biografi er blevet skrevet og 
genskrevet af matematikere igennem 200 år.
Tid: 30/5 kl. 17.00-18.30
Sted: Aud. 10, H.C. Ørsted Institutet,  
Universitetsparken 5
Arr.: Videnskabshistorisk Selskab, 
 www.videnskabshistorisk.dk

Founding modern medicine: 
Ancient Greek medicine and its 
timeless legacy
FOREDRAG — Arven fra Oldtidens græske medi-
cin - grundlaget for nutidens medicin. Ved Mari-
anna Karamanou MD, PhD associate professor of 
History of Medicine, Medical School, University 
of Crete, Heraklion, Greece.
Tid: 30/5 kl. 19.30
Sted: Auditoriet, Medicinsk Museion,  
Bredgade 62
Arr.: Dansk Medicinsk-historisk Selskab

Crusade in Europe
FOREDRAG — En refleksion over korstogene som 
forskningsfelt og aktuel politisk-religiøs diskurs 
ved lektor, ph.d. Carsten Selch Jensen. 
Tid: 30/5 kl. 19.30
Sted: Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, 
Karen Blixens Plads 16
Arr.: Teologisk Forening. Pris 25 kr. (kontant) for 
ikke-medlemmer

Nationalism
SEMINAR — In response to immigration and 
globalisation more generally, nationalism is on 
the rise. Not only in terms of populist right-wing 
nationalist parties, but also in terms of an incre-
ased focus on the nation and national identity in 
the political mainstream.
Tid: 31/5 kl. 10.00-16.00
Sted: UCPH, South Campus, room 27.0.09 
Arr.: Saxo Institute and AMIS, facebook.com/
advancedmigrationstudies

The Court of Justice of the EU and 
the current challenges for Euro-
pean integration
FORELÆSNING — Meet the President for the 
Court of Justice for the European Union, Koen 
Lenaerts for a speech followed by discussion on 
some of the challenges and tasks currently facing 
Europe and the EU Court in Luxembourg.
Tid: 1/6 kl. 15.30-17.30
Sted: Ceremonial Hall (Festsalen), University of 
Copenhagen, Main Building, Frue Plads 4
Arr.: The University of Copenhagen and the 
Danish Association for European Law. Please 
register on jura.ku.dk/english/calendar/2017/
meet-president-court-of-justice/registration/

Weird Weekend Denmark 2017
KONGRES — Weird Weekend er en stor kongres 

om kryptozoologi og andre mystiske fænomener. 
Det er første gang et sådant arrangement bliver 
afholdt i videnskabelige rammer i Danmark. 
Foredragsholdere fra både Danmark, England og 
Nordirland.
Tid: 3/6 kl. 12.00 – 4/6 kl. 18.00.
Sted: August Krogh Instituttet, Universitetspar-
ken 13
Arr.: Lars Thomas & Professor Tom Gilbert, Insti-
tut for GeoScience Pris 100 kr./dag. Tilmelding 
på www.facebook.com/WeirdWeekendDenmark/

Luthers syn på jøder og muslimer
FOREDRAG - Luthers antijødiske bøger fik 
skæbnesvangre eftervirkninger, ikke mindst fordi 
nazisterne kunne bruge dem i deres antisemiti-
ske ideologi og jødeudryddelse. Martin Schwarz 
Lausten gør rede for de historiske rammer, Lu-
thers baggrund og mulige hensigter med at skrive 
om datidens jøder og tyrkere. 
Tid: 8/6 kl. 16.30-18.00
Sted: Eksistensen, Frederiksberg Allé 10
Arr.: Eksistensen & Martin Schwartz Lausten

Meaningful outcomes
CONFERENCE - The sixth Nordic Aphasia Con-
ference will take place at University of Copenha-
gen under the heading 'Meaningful outcomes'.
Tid: 15-17/6
Sted: University of Copenhagen
Arr.: Department of Nordic Studies and Lin-
guistics. Pris DKK 3.200, students 2.700. inss.
ku.dk/english/calendar/nordic-aphasia-confe-
rence-2017/

Is hospitalization of people with 
borderline personality disorder 
an effective intervention for crisis 
management and treatment? 
FORELÆSNING - Psykiatrisk Forskningsenhed 
inviterer til forelæsning med Anthony Bateman, 
adjungeret professor ved Københavns Univer-
sitet. 
Tid: 16/6 kl. 9.00
Sted: Auditoriet, Psykiatrisygehuset, Fælledvej 
6, Slagelse
Arr.: Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien 
Region Sjælland

HUGO Awards 2017
AWARDSHOW — HUGO Awards er Film- og Me-
dievidenskabs traditionsfyldte, årlige awardshow. 
Tid: 16/6 kl. 19.00 
Sted: Dansehallerne, Bohrsgade 19
Arr.: Film- og medievidenskabs førsteårsstude-
rende. Pris 200 kr., 145 kr. el. 65 kr. Tilmelding 
via greenticket.dk/hugo-awards-2017

Af rektor Henrik C. Wegener

The establishment 
of rational medicine 
remains one of the 
most important con-
tributions of ancient 
Greek medicine. The 
culmination of this was 
reflected in the work of 
Hippocrates (460-377), 
who created a firm 
tradition of secular 
medicine.
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Det ligner ikke museumsformidling, som Lotte 
Nymark Busch Jensen sidder der blandt dan-
ske skovplanter i en lille vild plet på Univer-
sitetsparkens vidtstrakte plæneareal og leder 

efter blåhat.
Men det er det. Lotte er projektleder på Vild Campus, 

et naturformidlingsprojekt på Nørre Campus, der vil 
oplyse lokale københavnere om danske naturtyper. Det 
er tanken, at de små stykker vild natur skal fungere som 
en appetizer, der puffer publikum videre ud i den store 
natur.

Men Vild Campus er også et bevis på, at man med ret 
enkle midler kan gøre en seriøs forskel for biodiversi-
teten lige der, hvor man er, siger Lotte. Man kan lade 
gamle træstammer ligge, så insekterne har et sted at bo 
og overvintre, eller man kan bygge et ’insekthotel’ med 
samme formål, hvis man bor i byen. 

»Sidste år skrev to biologistuderende BA-projekt om 
Vild Campus’ betydning for insektlivet og biodiversiteten 
i Universitetsparken. De indsamlede og talte bier og svir-
refluer i bedene og sammenlignede med en almindelig 
græsplæne. Resultatet viste, at Vild Campus har betydet, 

Hands on naturformidling 
om low key  bæredygtighed
AF GRY BARTROFF GAIHEDE FOTO LIZETTE KABRÉ

Kommunikationsmedarbejder  
og projektleder

Lotte Nymark 
Busch Jensen
29 år. Kandidat i Nature Manage-
ment fra Københavns Universitet 
2016. Bor på Frederiksberg.
Ansat på KU siden 2013, først som 
studentermedhjælper hos Grøn 
Campus, så 4 mdr. som projektkon-
sulent sammesteds, og siden på 
Statens Naturhistoriske Museum 
i sin nuværende stilling.
Når hun ikke arbejder kan hun 
godt lide at komme ud af byen 
og lave aktiviteter i naturen. Er 
fx begyndt at køre mountainbike, 
fordi »det er en fed kombination af 
spænding, motion og frisk luft«. 

at der er kommet knap 5 gange så mange bier og svirre-
fluer og at antallet af arter er steget to en halv gange.« 

Lotte Nymark Busch Jensen summer af statistik og 
mundret info om insektliv og biodiversitet, og hun siger, 
at dialogen om naturvidenskab og bæredygtighed er vig-
tigere end nogensinde:

»I dag er der mange, der tvivler på naturvidenskaben. 
Vi skal have tilliden tilbage til forskningen, for vi står 
midt i den sjette masseuddød i Jordens historie. Dyr og 
planter uddør op til 1.000 gange hurtigere end normalt, 
fordi deres levesteder forsvinder på grund af byudvikling 
og skovrydning.« 

En stilling med tre job
Projektlederjobbet udgør en tredjedel af Lottes stilling. 
Hun er nemlig også - for det andet - ansat til at lave kom-
munikation på det tværgående Sustainability Science 
Center, som er den samlende indgang for forskere, 
studerende og erhvervsliv til alle aktiviteter i bæredyg-
tighed på KU. For det tredje står hun for forskningsfor-
midling, pressekontakt, hjemmeside og sociale medier 
på Center for Makroøkologi, Evolution og Klima. 

»Ja, jeg har mange bolde i luften. Men det passer mig 
godt at være i et job, der er alsidigt og giver et stort net-
værk. Min uddannelse handler om at kunne løfte sig op 
fra sin søjle og tage beslutninger, der er baseret på en 
helhedsforståelse. Men jeg skal da være god til at priori-
tere og administrere min tid – ellers kan det godt ende i 
kaos. Jeg skal vægte en tredjedel til hver, så jeg er blevet 
god til at lave lister og deadlines til mig selv.«

På spørgsmålet om hun kan nå det hele på den nette 
side af 37 timer, svarer hun, at hun ikke fører den slags 
regnskab:

»Det giver ikke rigtigt mening for mig. Nogle gange 
sidder jeg til langt ud på aftenen, men der er også mere 
stille perioder, og jeg kan godt lide fleksibiliteten. Det er 
også lidt svært for mig selv at drage den grænse mellem 
hvad der er arbejde og hvad der er interesse, for det er 
mega motiverende at være med til at skubbe til nogle 
forståelser af hvad natur og biodiversitet er.

Det er blevet koldt på bænken i Universitetsparken. På 
falderebet når Lotte at anbefale en bog, som måske kan 
hjælpe i opdragelsen af insekt-fobiske københavnerun-
ger, nemlig Hans Joachim Offenbergs Myrer. 

LEENDE GARTNERE Noget 
af vegetationen skal slås 
med le tre gange om året, 
så laverevoksende urter, fx 
smalbladet timian, får lys 
nok. Derfor måtte gartnerne i 
driftsafdelingen på SCIENCE 
på le-kursus. 

VILD CAMPUS I formidlin-
gens navn er fem vilde bede 
etableret på Nørre Campus. 
Her vokser danske planter, 
der er karakteristiske for 
eng, græsland, strandeng 
og skovbund. Skilte med 
QR-koder inviterer til inter-
aktion med publikum. 
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Hands on naturformidling 
om low key  bæredygtighed

#kbhuni

Tweets

Vi samler på læserbilleder tagget med #kbhuni og #ucph. 
Her er nogle af de bedste fra måneden, der gik.

dyrehospitalet_ku Flat coated re-
trieveren Berta springer gerne op 
på bordet for lidt kærlig opmærk-
somhed fra vores dyrlægestude-
rende Jeanette, Lea, Line, Kim, 
Mia og Missi #universitetsho-
spitaletforfamiliedy  #dyrlæge 
#studvetmed  #vetschool  #vi-
elskerdyr  #dyrlægestuderende  
#berta #flatcoatedretriever  
#sundku  #ucph  #kbhuni

krezstians Vi tabte finalen 2-1 i en 
super dramatisk kamp i universi-
tetsfodbold. Men hold kæft hvor 
er jeg stolt af holdet. Nu glæder 
jeg mig til afslutning d. 3 juni. 
Tak for i år! #fcclimacussen 
#kusforårsfestival #kustudieliv 
#finale #sølv #bestteam #sam-
menhold @teo_studieliv

macevaan Exploring unseen cor-
ridors… cultural studies people 
graze on these corridors. #uncer-
tainarchives #ikk #humanities 
#lifeatKUA #ucph #kbhuni 
#digitalhumanities #selfie

studenterhusetcph Happy 
volunteers. Last night we had the 
Spring Festival (KUs Forårsfe-
stival) Volunteer Pre-event, and 
we are SO happy that almost 
300 students and staff will help 
us make the festival awesome! 
#studenterhusetcph #kufestival 
#volunteers #yourock #students 
#ucph #kbhuni #studentlife 
#copenhagen

helle_augusta_bisgaard Crown-
princess Mary and Rector Henrik 
Wegener on their way to award 
The Crownprincess Mary Scho-
larship to two Australian students 
at the University of Copenhagen 
#crownprincessmary #ucph 
#kbhuni #kongehuse #det-
danskekongehus #dekongelige 
#lidtroyalharmanvellovatvære

kualiv Gæsteforelæsning på  
ToRS i dag. De studerende disku-
terer filosofikum, tværfaglighed, 
fremdriftsreform og fri forsk-
ning med @frihedsministeren 
#husfilosof #kualiv #tors #ucph 
#kbhuni

pernillemunch Igår var en god 
dag. Vi er nu indehavere af den 
fornemme titel cand.scient.san.
publ #folkesundhedsviden-
skab #københavnsuniversitet 
#voksenliv

teresa_mastrakoulis Boss! 
#kbhuni #forårsfestival

idaboegelundlarsen #kusforårsfestival

kustudieliv 1. maj på DIKU 
#blivstuderendepådatalogi 
#kustudieliv #ucph

rge.lange #KøbenhavnsUni-
versitet #UniversityOfCopen-
hagen #UniversityLife #Spring 
#Denmark

universitetsbiblioteket Savner 
du dit universitetsbibliotek, når 
du ikke er der? Så er det måske 
på tide, at du får din helt egen 
librarian action figure! #kubfrb 
#ucph_library #frederiksberg-
campus #scienceku #ucph 
#kbhuni #librarianactionfigure 
#gaventildenstuderendederha-
ralt #næstensomatværederselv

johnharald94 Serratia plymuthica 
on a congo red plate #bacteria 
#petridish #biotechnology# 
biologibioteknologi #scienceku 
#microbiology #congored #ser-
ratia #ucph

Læserbreve
fra

Synbio Center UCPH Congratu-
lations! New grants for 4 of our 
scientists from Council for Indepen-
dent Research #DFF #grants #syn-
bio #ucph https://goo.gl/mjYGAX 

Nikolaj Borreschmidt Stærkt sym-
bol fra Københavns Universitet på 
#Europadag! #eudk #dkpol

Peter Kenneth Larsen Må være en-
hver kunstner forundt at beskueren 
efter to dage fortsat er i #ekstase 
Tak til @pharfar1 & resten af røgsy-
stemet #kufestival #★
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Hvis “at rejse er at leve” – så er en 
adventure rejse ”at leve lige lidt mere!”

Se mere på vores hjemmeside: www.adventureheart.com - Ring og hør mere om mulighederne: tlf.: 45 76 18 00

Mette Marie/Ecuador & Galapagos

”Rejsen var med til at udvikle mig, gøre mig 
positiv og rig på en masse følelser, oplevelser, 

sanseindtryk og meget, meget mere!” 
Emma/Nepal

”Det var en stor øjenåbner, at man kan leve 
for så lidt, som man gør mange steder, og 
alligevel være glad og tilfreds. Det gav mig et 
helt nyt syn på verden. Jeg kom hjem, som 

en mere moden person”
Jesper/Borneo

’Det var en oplevelse! Turen hjalp med de 
store beslutninger i den forstand, at man 
kommer ud for ting, man aldrig ville 
herhjemme. Det er en god måde at lære 
sig selv at kende på, sine grænser, sine 

holdninger - og ikke mindst sine værdier’
Christian/Himalaya

Bolivia, Peru & Brasilien • Ecuador & Galapagos • Cuba, Mexico, Guatemala & Belize • Maldiverne, Nordindien & Himalaya • Thailand, Laos & Cambodia 
Nepal, Tibet & Bhutan • Maldiverne, Sydindien & Sri Lanka • Kina, Filippinerne • Sri Lanka, Nepal & Indien • Borneo, Bali, Lombok & Gili • Java

Sydlige Afrika • Uganda, Madagascar & Mauritius • Tanzania, Zanzibar & Kenya • Malawi & Zambia • Australien,New Zealand & Fiji

Eventyr i Nepal

Adventure på Borneo

Besøg munke i Nepal

Cykelture på Sri Lanka

Løvefarm i Afrika

Yoga i Nepal og på Bali

Rejs med i en af vores grupper eller 
ta’ afsted med dine medstuderende

i en ferieperiode... fra 2 uger.

Adventure & TEMA rejser:

  Vandsport på Maldiverne 
  & Sri Lanka

  Studie & eventyr i Nepal

  Yoga i Nepal eller på Bali  
  Adventure på Borneo

  Bo med munke i Nepal

  Lav frivilligt arbejde med 
  løver i Afrika

  Sport: 
  Cykelture, trekking, surfing, 
  dykning og andre 
  adventure aktiviteter

Vi tilbyder særrabat til 
UNI-studerende

for UNI-studerende


