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KÆRE NYE STUDERENDE på Københavns Universitet

TILGIV MIG – for jeg er et halvgammelt røvhul, der ligesom 
vores politikere er tilbøjelig til at glemme, at vi blev uddannet 
længe før finanskrisen, hvor der ikke var noget at frygte, the 
only way was up, og man altid kunne tage en ny uddannelse 
eller leve af dagpenge, indtil man fandt noget, man gad for-
lade sofaen for.

DET ER DERFOR, jeg har haft så svært ved forstå jeres 
problem.

OG JEG BURDE ELLERS have fanget det. I Uniavisen har vi 
skrevet om det igen og igen de seneste år. Vi har snakket med 
studiepræster og studievejledere, der fortæller, hvordan I står 
i kø for at fortælle om frygten for ikke at slå til. Interviewet 
adskillige af jer, der på papiret burde kunne surfe gennem 
pensum, men som alligevel bukker under. Fremlagt undersø-
gelser, der har kortlagt, at antallet af studerende, der lider af 
stress og depressioner, er eksploderet.

04 | Rundturen
Stort og småt fra uniandedammen – herunder en helt  
ubrugelig boligguide og en lille smule selvfedme.

08 | Yndlingsstedet
Syv sjæle fra alle hjørner af KU-galaksen viser deres ynd-
lingssted på Københavns Universitet. 

12 | Klapjagten
De humanistiske småfag har fået kniven i pressen på bag-
grund af tal fra Uddannelsesministeriet. Men flere af tallene 
viser sig nu at være direkte forkerte.

15 | Ordbogen
Der er meget at lære, når man begynder på KU. Herunder et 
sælsomt sprog, som tales af institutionens 50.000 indbyggere. 
 
20 | Plakaten
Dit universitet, in all it’s glory, tegnet af Christoffer Zieler, 
lige til at hænge op på kontoret, kollegieværelset, køleska-
bet, kaktussen. Det var så lidt.

23 | Hjælpen
Uniavisens Liv Rossander har været på KU et helt liv (altså 
et hamsterliv, cirka 3 år). Her fortæller hun om de 10 ting, 
hun ville ønske, hun havde vidst, da hun startede.

24 | Eksperimentet
Der findes et studie på KU, hvor de i år helt har afskaffet 
karakterer for første årgang. Hvorfor?

28 | Kastreringen
Du kan faktisk, hvis du har lyst - som en del af din 

Foto Lizette K
abré

Tilgiv mig – for jeg er et halvgammelt røvhul

uddannelse eller dit arbejde på KU - få lov at skære testik-
lerne af et hankønsvæsen. 

30 | Netværket
Eduroam, KU’s mobile netværk, er bedre end sit rygte. Der 
er dog stadig nogle sorte huller i dækningen, og skal de 
fikses, kræver det, at du hjælper til.

32 | Sprogdetektiven
Han higer og søger – i etymologiske opslagsværker og arkæ-
ologiske fortegnelser – for at finde ud af, hvor vi kommer fra.

34 | Sporhunden 
I en laboratoriekælder sort som kul, allerdybest nede, står 
et kombineret atomisk kraftmikroskop og infrarødt spektro-
meter, som har været med til at gøre en vild opdagelse.

38 | Finmekanikeren 
Det kræver ikke barer professorer, lektorer, administratorer 
og tutorer at få et universitet til at køre. På det Natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet kræver det fx også en 
finmekaniker.

ALLIGEVEL HAR JEG IKKE forstået det. Men så læste jeg to 
linjer på side 24 i dette nummer af Uniavisen, som fik det til at 
dæmre. De lyder sådan her: »Antropologi tiltrækker elitestu-
derende med tårnhøje gennemsnit fra gymnasiet. Nu dropper 
instituttet alle karakterer på første år for at værne om de stude-
rendes mentale sundhed«.

DET ER ET PARADOKS, der er til at tage at føle på.

I EN TID, hvor det endnu engang bliver debatteret, om det 
store optag til universiteterne betyder, at der slippes »for mange 
for dumme« studerende ind (se seneste runde af debatten i 
Magisterbladet og Berlingske), er der alvorlige problemer i 
den anden ende af spektret: Dem, der sagtens kan følge med i 
timen, falder fra.

NU ER DEN ved at synke ind. En del af jer er pressede. Af frem-
driftsreform og egne forventninger. Måske ligefrem bange for, 
om I kan klare det, og om I er gode nok og hurtige nok. Og vi – de 
gamle røvhuller, der kører butikken – taber en del af jer på gul-
vet. På Antropologi, hvor det kræver et snit fra gymnasiet på 10,8 
overhovedet at komme ind, er der en femtedel, der ryger ud. 

JEG ER OGSÅ ved at forstå, at min automatreaktion – som har 
ligget et sted mellem »Tør øjnene« og »Måske skulle I så bare 
finde på noget andet at lave« – ikke er særligt produktiv. For vi 
har problemet her og nu. 

MÅSKE ER ANTROPOLOGIS eksperiment det, der skal til. 
Måske vil det give studerende mod til at fumle, fejle og ind imel-
lem sige fuck til fremdrift og forventningspres, uden at frygte, at 
jorden går under (den slags er Kim Jong-uns ansvar). Og måske 
vil det gøre det nemmere at opdage, hvor fantastisk et sted, 
Københavns Universitet kan være for et nysgerrigt sind. 

VELKOMMEN!

Venlig hilsen 
Dennis Christiansen
Ansvarshavende redaktør

KOLOFON
KONTAKT
Tlf. 35 32 28 98
E-mail: uni-avis@adm.ku.dk
www.uniavisen.dk

Besøgsadresse: Store Kannikestræde 
18, baghuset
Postadresse: Nørregade 10, 1165 København K

REDAKTION 
Ansvarshavende redaktør: Dennis Christiansen 
Redaktionssekretær: Gry Bartroff Gaihede
Journalister:  Claus Baggersgaard, Christoffer 
Zieler, Mike Young, Anders Fjeldberg. 

Forside: Christoffer Zieler

Art director: Mette Iversen, 
mail@metteiversen.com

REDAKTIONEL FRIHED
Universitetsavisen er redaktionelt uafhængig af 
ledelsen, hvis officielle standpunkt står at læse 
i KUmmentaren her i bladet.  Resten af avisen 
redigeres efter gængse  journalistiske kriterier 
og kan ikke tages som udtryk for  ledelsens 
synspunkter og prioriteringer. Universitetsavisen 
udgives af et uafhængigt bladudvalg af ansatte 
og studerende, se www.universitetsavisen.dk/om-
universitetsavisen.

ANNONCER 
DG Media  
Store Kongensgade 72, 1264 København K  
tlf. 70 27 11 55, www.dgmedia.dk.

TRYK 
Color Print, Mors
Oplag: 13.000

Medlem af Danske Specialmedier.

Avisen udgives af Københavns Universitet 6 
gange årligt til alle studerende og ansatte.

ABONNEMENT
300 kr. årligt.  For udlandet 500 kr. årligt. 
Udebliver avisen, så kontakt Bladkompagniet.dk, 
e-mail: bk@bladkompagniet.dk eller din lokale 
postmodtagelse. Ved længere tids udeblivelse 
send en mail til uni-avis@adm.ku.dk

DEADLINES
Debat- og læserindlæg modtages gerne per 
e-mail.

Deadline i 2017 (kl. 10)
Nr. Meddelelser Udkommer
5 27/9 6/10
6 8/11 17/11

Indhold nr. 4 – 2017

2  UNIAVISEN  2017

Snapshot  
fra en uni-
operation

s. 28 



e u re co 
u n i ve r s i t y  o f  co pe n h ag e n

E U R E C O  D i s t i n g U i s h E D 
L E C t U R E  s E R i E s  2 0 1 7
26 September
Challenges to Media Freedom and Democracy 
in Europe and the Us 
Miklós Sükösd · Associate Professor, Department of Media, Cognition and Communication, 
Faculty of Humanities, University of Copenhagen

03 O ctOber
Europe in the World: normativity and geopolitics in the trump Era
Achilles Skordas · Professor, Centre of Excellence for International Courts, Faculty of Law, 
University of Copenhagen

10 O ctOber
social Media and Contemporary Political Participation: 
transatlantic trends in the EU and Us
Michael Bossetta · PhD fellow, Centre for European Politics, Faculty of Social Sciences, 
University of Copenhagen

24 O ctOber
Britain After Brexit: 
Theresa, trump and the transition to “global Britain”
Stuart James Ward · Professor, Centre for Australian Studies, Faculty of Humanities, 
University of Copenhagen

31 O ctOber
The Democratic Decline in EU Member states 
Theresa Scavenius · Postdoc, Centre for European Politics, Faculty of Social Sciences, 
University of Copenhagen

7 NOvember
Defending Multilateralism in the Age of trump
Jed Odermatt · Postdoc, Centre of Excellence for International Courts, Faculty of Law, 
University of Copenhagen

28 NOvember
Final honorary Lecture: Why Populism?
Rogers Brubaker · Professor of Sociology, UCLA

16.15 – 18.00 · Center for sundhed og samfund (Css) · Auditorium 35.3.12  
Øster Farimagsgade 5 · København K 

Attendance is awarded with a EURECO Diploma  ·  information and Registration: Eureco.ku.dk/english

Europe in the age of

t R U M P



KU rundt

Skjulte gebyrer, uforståelige kontrakter, mang-
lende sengetøj, forsøg på vildledning og total 
mangel på service og lydhørhed over for 
problemer.

Sådan lyder nogle af kritikpunkterne fra en gruppe 
deltagere på en sommerskole arrangeret af Harvard 
University, som hen over sommeren var indkvarteret 
i København af KU’s Boligfond – en non-profit orga-
nisation, som hjælper internationale studerende og 
undervisere med at finde bolig i København, og som de 
seneste år har haft en stribe dårlige sager (læs mere på 
Uniavisen.dk).

Sommerskoledeltagerne klager blandt andet over, 
at regningen pr. gæst voksede med 1.000 kroner i 
gebyrer for bl.a. rengøring og møbler, hvilket de ikke 
var blevet gjort opmærksom på, da de indgik aftalen. 
Endvidere kunne de ikke bo på værelserne i fire dage ud 
af den måned, lejemålene varede. Og så er der det med 
sengetøjet.

Bevidst forsøg på vildledning
Da sommerskolen booker værelser i 2016, fremgår det 
på fondens hjemmeside, at sengelinned er inkluderet i 
lejemålene. Det gør det sådan set stadig i starten af juni 
2017 – men i mellemtiden har fonden fjernet linnedpak-
kerne uden at informere gæsterne fra Harvard. 

Da gæsterne finder ud af dette, klager de til fonden 
og henviser til de – nu forkerte – informationer på hjem-
mesiden. Dagen efter kommer et svar fra boligfonden 
med beskeden: »Læs venligst beskrivelsen grundigt.«

Nu er teksten på hjemmesiden pludselig ændret 
– hvilket professor ved Harvard (og tur-organisator) 
David Damrosch betragter som et bevidst forsøg på 
vildledning:

»Jeg har et problem med at blive løjet for,« siger 

professoren til Uniavisen. 
Boligfondens direktør Søren Peter Hvidegaard Jensen 

afviser i en mail til Uniavisen, at fonden har foretaget en 
’vildledende redigering’ af hjemmesiden.  Han skriver 
også, at fonden har holdt et møde med de utilfredse 
gæster, hvor problemerne mellem fonden »fuldt og ende-
ligt [er] afklaret til IWL (The Institute of World Litera-
ture, red.) og også fondens tilfredshed.«
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Det gamle universitet har tabt historiske bygninger. Til gengæld barsler ledel-
sen med en ny strategi – og ny er også planen om studieboliger på Amager

AF DENNIS CHRISTIANSEN  FOTO KU, CARSTEN SEIDEL, KSI OG BACH GRUPPEN

STUDENTERIDRÆTTEN HAR SKIFTET 
NAVN – Husk: Idræt er godt for krop og sjæl. 
Og husk: Som studerende kan du for en billig 
penge gå til kajakpolo, fodbold, håndbold, 
badminton, volleyball og meget mere (fx 
isklatring og bluesdans, dog ikke samtidig, 
red.)  Det foregår hos KSI, Københavns Univer-
sitets Studenteridræt, som for nylig har skiftet 
navn fra USG, men stadig – for at forvirre 
fjenden – holder til på usg.dk, hvor de tilbyder 
mere end 7.500 pladser fordelt på over 300 
årlige hold.

Lederne af et litteraturinstitut ved Harvard University 
klager over KU’s boligfond, som indlogerede 70 
studerende og forskere i juli måned.
AF CHRISTOFFER ZIELER  ILLUSTRATION RASMUS MEISLER

TEOLOGI RAMT AF UDDANNELSESLOF-
TET – Interessen for at læse Teologi er faldet 
sammenlignet med sidste år. 253 havde 
denne sommer søgt ind på uddannelsen mod 
278 året før. En del af forklaringen er – ifølge 
dekan for Det Teologiske Fakultet Kirsten 
Busch Nielsen – regeringens uddannelsesloft, 
som forhindrer studerende i at tage en ny 
videregående uddannelse på samme niveau 
som deres sidst afsluttede: »I en tid med stor 
efterspørgsel på vores kandidater, er det ær-
gerligt, at den nye regel skal stække studiet. 
Der er reelt tale om endnu en dimensionering 
i dimensioneringen,« siger hun til teol.ku.dk. KØB EN GAMMEL KU-BYGNING – Var det 

noget med en historisk universitetsbygning 
lige midt i Indre By? Teologi og Juras gamle 
lokaler ryger her til efteråret til salg, efter at 
KU har opsagt lejemålene hos Bygningssty-
relsen og flyttet de studerende til nybyggede 
KUA3 på Søndre Campus. Du kan blive den 
lykkelige ejer af Købmagergade 44-46 (Teolo-
gis bygninger), Bispetorvet 1-3 (Bispeanneks 
med Alexandersalen og Juras gamle læsesal), 
Studiestræde 34 (Jurahuset), Købmagergade 
50 og Sankt Peders Stræde 19 for omkring 400 
millioner kroner. 

KU’S NYE STRATEGI – Dit universitet skal 
have en ny strategi. Hovedformålet skal nok 
stadig være at udklække Danmarks klogeste 
hoveder, måske også til beskæftigelse, but 
anyway, we digress … Rektoratet har fremlagt 
et udkast til strategien, som de foreslår bygget 
op omkring fire hovedpunkter: Tiltrækning og 
udvikling af talent; Kobling mellem forskning 
og uddannelse; Samfundsengagement og 
Samarbejde på tværs. Se udspillet på KUnet 
(intranet.ku.dk/tema/strategi/), hvor du kan 
komme med kommentarer til det, mens det 
samtidig turnerer rundt til høring i universite-
tets vidtforgrenede økosystem af ledelses- og 
samarbejdsudvalg.

97 STUDIEBOLIGER PÅ VEJ OVER FOR 
SØNDRE CAMPUS – Studerende kan ikke bo 
på Søndre Campus (maks. crashe i fredagsba-
ren en enkelt nat eller to, red.), men snart er 
det lige ved. I 2019 begynder KAB at udleje 97 
nybyggede ungdomsboliger i det nye kvarter 
Bryggens Bastion, som er ved at blive opført 
på Njalsgade lige over for Humanioras hellige 
haller. Boligerne vil koste knap 4.500 for 50 
kvadratmeter (altså 50 af den slags uærlige 
kvadratmeter, der inkluderer fællesarealer, 
hvilket vil sige, at det reelle boligareal er langt 
mindre … bu huh).

SÅ LANG TID TAGER DET SLET IKKE AT 
SKABE EN KLIPPEPLANET – Forskere 
fra Center for Stjerne- og Planetdannelse 
har modbevist tidligere antagelser om, at 
nye planeter vokser langsomt over 50-100 
millioner år. De har undersøgt 22 såkaldte 
kondruler – millimeter-små glasagtige kugler, 
som findes i primitive meteoritter – og fundet, 
at »halvdelen af dem var skabt inden for en 
million år efter, at Solen blev dannet. Det 
indikerer meget kraftigt, at kondrulerne netop 
er de planetariske byggesten, som førte til 
dannelsen af Merkur, Venus, Mars og Jorden. 
Læs mere på science.ku.dk.

Vildledte gæster 
fra Harvard

Prorektor Thomas Bjørnholm, rektor Henrik C. 
Wegener og prorektor Lykke Friis

IMMATRIKULATIONEN FLYTTER – Den 
traditionsrige immatrikulation, hvor kuldet af 
nye studerende officielt bydes velkommen på 
universitetet og får lov at trykke hånd med en 
kåbeklædt rektor, finder sted 1. september – 
men IKKE hvor den plejer. Thi Frue Plads er 
pt. halvt opgravet af mennesker i orange veste, 
som renoverer den fine sten- og flisebelæg-
ning, og i stedet foregår ballet på den gamle 
Landbohøjskole (’Frederiksberg Campus’ i 
new-uni-speak). Den efterfølgende fest holder 
stadig til på Studenterhuset i Købmagergade.

Ny kritik af KU’s boligfond: 

Bryggens Bastion, som 
bygherren visualiserer 
byggeriet.

KSI deltog i DM i 
havkajak 19. august 2017.

Mangler du 
en balsal på 

Bispetorvet i din 
portefølje? 



Ophold og stipendier forår 2018

DET DANSKE INSTITUT I ROM
ACCADEMIA  DI  DANIMARCA 

Forskere indenfor alle grene af viden-
skaben, kunstnere indenfor alle kunst-
arter, arkitekter, musikere og forfattere 
kan nu søge studieophold på 
Det Danske Institut i Rom i foråret 2018. 
Instituttet har til huse i Kay Fiskers 
fornemme bygning fra 1967 og ligger i 
Borgheseparken, få minutters gang fra 
Piazza del Popolo og Roms centrum 
(se www.acdan.it).  

Som stipendiat på Det Danske Institut
deltager du i et internationalt forsker- 
og kunstnermiljø. Du får adgang til 
byens enestående ressourcer i form af 
museer, monumenter, biblioteker, arkiver 
m.m. Husets personale står til rådighed 
med hjælp og vejledning.
Information om stipendiemuligheder og 
ansøgningsskema fi ndes her: 

www.acdan.it/stipendier.html
Frist: 11. september 2017

                                                                                                           
www.acdan.it/stipendier.html   



I branchen kaldes det ananas i egen saft, 
når medier skriver historier om sig selv. 
Og dette er en saftig skive ananas: Da 
årets bedste specialmedier blev hæd-

ret på Københavns Rådhus, fik Uniavisen 
medieprisen.

Det er Danske Medier, der hvert år uddeler en 
journalistpris og en mediepris til et specialmedie, 
der »i særlig grad er i stand til at ramme sin målgruppe 
og/eller opbygge en forretningsmodel og derfor bør tjene 
som inspiration for andre«.

Juryen fandt, at Uniavisen kan inspirere nogen derude, 
og begrunder tildelingen af Anders Bordings Mediepris 
2017 sådan: »For et flot effektivt layoutet nichemedie såvel 
digitalt som trykt med fortællelyst og mod til at skabe sam-
menhængskraft for alle universitetets interessenter. Med 
stigende læsertal har Uniavisen gjort sig nødvendig i mål-
gruppen gennem en veloplagt, vedholdende, varieret fortæl-
leform, både i ord og billeder.«

Prisen er blevet uddelt siden 1964, og er opkaldt efter 
Anders Christensen Bording, der i 1666 udgav det første 
periodiske skrift i Danmark.

Så meget har KU reduceret 
sin udledning af CO2 siden 

2006. Dermed er universitetet 
tæt på at nå målsætningen om 
at cutte emissionerne med 65 
procent inden 2020. Energi-
forbruget er i samme periode 
reduceret med 34 procent – 

her er målet en halvering. 

TOP 10 
De højeste adgangskvotienter på KU

Ny nummer 1 på listen over de højeste 
adgangskrav på Københavns Universitet: 
Psykologi overtager pladsen fra Molekylær 
biomedicin. Pernille Kindtler fra KU’s Uddan-
nelsesservice siger til Uniavisen, at man bør 
afskaffe karakterbonussen, fordi den pum-
per adgangskravene kunstigt højt op.

1. Psykologi: 11,5
2. Molekylær biomedicin: 11,4
3. Medicin + Statskundskab 11,2
4. Forsikringsmatematik: 11,1
5. Antropologi + Litteraturvidenskab: 10,8
6. Film- og medievidenskab: 10,7
7. Veterinærmedicin + Odontologi: 10,6
8. Sociologi + Samfundsfag: 10,4
9. Retorik: 10,1
10. Lingvistik: 10,0

56%
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Anders Bording-priserne  
blev uddelt den 23. juni 2017. 
Uniavisen fik årets mediepris.
AF GRY BARTROFF GAIHEDE

Uniavisen 
vinder mediepris

REDAKTIONEN 
Nanna Balslev, Chri-
stoffer Zieler, Dennis 
Christiansen, Anders 

Fjeldberg, Gry Gaihede 
og Kristian Lindhardt. 

Claus Baggersgaard, 
Mike Young og Liv 
Rossander er ikke 

med på billedet.
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AMIS Culture Club Film Festival 
“Dreaming of Denmark” by documentarist Michael Graversen

27 September 2017
Time: 4 – 6 pm
Location: Room 27.0.17. South Campus, UCPH

National Values and Social Cohesion
Conference at Centre for Advanced Migration Studies

Clara Sandelind, Daniel Weinstock, Eric Uslaner, Gina Gustafsson, 
Garbi Schmidt, Karen Nielsen Breidahl, Keith Banting,  
Kristian Kongshøj, Linda Lapina, Matthew Wright, Nils Holtug,  
Patti Lenard, Tim Reeskens. 

4 – 6 October 2017
Location: Auditorium 22.0.11. South Campus, UCPH
Registration needed – participation free of charge

AMIS Culture Club: Film Festival
“Strane Straniere” by Elisa Amoruso

27 October 2017, 
Time 3 – 6 pm
Location: Room 27.0.17. South Campus, UCPH

Martin Lemberg-Pedersen 
A Postcolonial Inquiry into Danish Politics of Displacement

13 November 2017
Time: 1.15 - 3 pm
Location: Room 15A.0.13, South Campus, UCPH

AMIS Culture Club Film Festival
River Nomads: By Eric Hahonou
 
23 November 2017
Time:  2 – 4 pm
Location: Room 27.0.17 South Campus, UCPH

4th AMIS/MIM Masters Conference  
on Migration Studies

4 December 2017
Place: Auditorium 22.0.11, South Campus, UCPH

AMIS EVENTS AUTUMN 2017

Centre for Advanced Migration Studies

Read more about AMIS at: amis.ku.dk
Like us on facebook:  
www.facebook.com/advancedmigrationstudies

Everyone is welcome

PORTALEN
GREVE TEATER- & MUSIKHUS

4. OKTOBER

RUNE KLAN

KØB BILLETTEN PÅ PORTALEN.DK
FØLG MED PÅ FACEBOOK.COM/PORTALEN

12. OKTOBER

‘INGEN PANIK’ LIVE COMEDY TOUR 2017

14. OKTOBER

NABIHA

2. NOVEMBER

CARSTEN BANG 
‘ALTER EGO’

4. NOVEMBER

PHLAKE

23. NOVEMBER

MIT LIV SOM
NIKOLAJ STOKHOLM

25. NOVEMBER

MAGTENS KORRIDORER



Mit 
yndlingssted

»I mit arbejdsliv har jeg haft 
afstikkere til andre universi-
teter et par gange – men jeg 
ender altid med at komme til-
bage til Frederiksberg Campus. 
Der er en fantastisk stemning 
herude, hvor den gode gamle 
ånd fra Landbohøjskolen stadig 
lever, selv om der har været 
et par fusioner. Her er stor 
nærhed mellem studerende 
og undervisere og et ret unikt 
campusmiljø.«   

»Det gamle festauditorium her 
er indbegrebet af den stemning. 
I dag danner det ramme om 
især disputats- og ph.d.-forsvar, 
festsymposier og forskellige 
repræsentative formål. Kom-
forten kunne være bedre, og 
akustikken er ret speciel, men 
alt det tager man med, fordi 
kuplen, malerarbejdet og lys-
indfaldet gør rummet så smukt 
og særligt.«

Syv KU-borgere tager os med til deres særlige 
sted på Københavns Universitets campus.

AF GRY BARTROFF GAIHEDE. FOTO LIZETTE KABRÉ

Festauditoriet på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

»Det historiske auditorium emmer af 
den gode ånd fra Landbohøjskolen«

Lektor Anja Thoe Fuglsang
Viceinstitutleder for forsk-
ning på Institut for Plante- 
og Miljøvidenskab. Forsker i 
transport af næringsstoffer 
ind og ud af planteceller. 
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Mit 
yndlingssted

Kontoret ligner en mellemting mellem et galleri og et 
smukt kurateret mødelokale med keramik i de lange 
vidueskarme og fotokunst på væggene. 

»Vi har gjort noget for at indrette instituttet, så de fysi-
ske omgivelser er præget af, at vi arbejder med kunst og 
kultur. Vi har en masse kunst på hele instituttet, og der 
er også en del på mit kontor, der i det hale taget er ret 
æstetisk indrettet. Det store mødebord er fra dengang 
kunsthistorie var et mere praktisk orienteret fag, så der 
er ridser og farverester – det emmer af kultur og tid og 
mange studerende.«    
 »Fra vinduet har jeg udsigt til DR, IT Universitetet og 
det prisbelønnede og meget smukke Tietgen-kollegium. 
Og jeg kan se ned til kanalen og kantinen, hvor folk 
strømmer ud og ind. Der er så meget at lade blikket fla-
nere ud på, og hele det campusliv, der udspiller sig for 
øjnene af mig er rigtig skønt ved det her kontor.«

Institutlederens hjørnekontor

»Mit kontor med kunst, møbel-
klassikere og kig til campusliv  
er mit yndlingssted«

Professor Mette 
Sandbye
Institutleder på Kunst- 
og Kulturvidenskab. 
Forsker i fotografi-
ets historie og teori, 
samtidskunst og 
det 20. århundredes 
avantgardekunst.

»I dag sidder jeg på Nørre Allé i hovedbygningen på det 
gamle Institut for Idræt, men mit første job var i kommu-
nikationsafdelingen på det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet. Dengang krydsede jeg haven hver dag på vej 
til arbejde, og den er kommet til at inkarnere KU som 
arbejdsplads for mig. Jeg kan godt lide, at haven er lidt 
skjult. Selv om den er åben for offentligheden, er det sta-
dig primært en universitetshave, der bruges til forskning 
og walk and talks af ansatte og studerende.« 

»Og så er der hele historien bag: Da Landbohøjskolen 
blev bygget, skulle den ligge uden for voldene, fordi man 
jo behandlede husdyr med sygdomme. Man mærker sta-
dig, at stedet er anlagt med et særligt formål. I dammen 
herovre motionerede man vistnok heste som en del af 
deres genoptræning. Siden er byen vokset og vokset, så 
haven i dag ligger centralt.« 

Landbohøjskolens have

»Jeg elsker det lidt skjulte  
ved haven« 

Teamleder Kristian 
Levring Madsen
Arbejder i en kom-
munikationsenhed på 
Institut for Idræt og 
Ernæring.
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»Her i gårdhaven mødes studerende på Samfundsviden-
skab hele tiden med fagfæller og venner, når man tager 
en pause fra læsesalen eller bare går til og fra undervis-
ning. Jeg venter hele året på at kirsebærtræerne igen 
drysser deres lyserøde krymmel ned over os, og jeg ven-
ter på at det igen bliver fredag, så vi kan fortsætte snak-
ken over en specialøl i eftermiddagssolen.«

Gårdhaven på Kommunehospitalet

»Det her er hovedpulsåren for 
meget ægte faglig dialog på de 
samfundsvidenskabelige fag« 

Studerende Alexan-
der Thorvaldsen
Læser statskundskab 
på kandidaten.
Studenterrepræsen-
tant i KU's bestyrelse.
Tidl. formand for Stu-
denterrådet '13-15.

»Sådan har I ikke set København før, vel? Udsigten her fra 
den øverste etage i Mærsk Tårnet er bjergtagende. Det er 
utroligt smukt at sidde her og opdage en masse nye ting 
ved byen, som overblikket tillader. Jeg går herop så tit jeg 
kan, selv om mit kontor ligger på tredje sal. Man får en 
ro – og det giver energi på samme tid. Der er noget ved 
hele dette byggeri, der gør, at man føler sig kreativ. Og 
sådan har vi det alle sammen. Da vi flyttede fra Panum og 
herover i maj måned var alle glade og i godt humør fra dag 
et. Det er også positivt at kunne tage gæster med herop og 
dele den oplevelse, som alle reagerer på med et WOW.« 

15. etage i Mærsk Tårnet

»Siden vi flyttede op i Mærsk  
Tårnet, har alle været glade«

Professor Lene Juel Rasmussen
Centerleder ved Center for Sund 
Aldring, som forsker i, hvordan 
flere mennesker kan få et sundt 
liv og en sund alderdom. Sund 
Aldring-folkene flyttede som de 
første ind i det nybyggede Mærsk 
Tårn i maj 2017.

»Jeg vil nærmest kalde det en tragedie, at vi 
ikke længere råder over dette klassiske audi-
torium, hvor KU ellers har holdt til i over 125 
år. Det er frygtelig synd, at det nu er sat til 
salg. Der er en helt speciel ånd her, hvor alle 
mulige voldsomme diskussioner har udspillet 
sig med folk fra alle fag – det var jo her alle 
fakulteternes doktorer forsvarede deres dispu-
tats. Her har jeg overværet mange akademiske 
bråvallaslag, og jeg har selv forelæst og holdt 
seminarer om Georg Brandes og Det Moderne 

Gennembrud og om Poul Henningsen for en 
stopfuld sal, og jeg synes, at det var et godt 
sted med herlig atmosfære, skønt lys og en fin 
balkon. Og så lå det tilmed midt i byen – prak-
tisk, når man holdt gå-hjem-arrangementer, 
og folk strømmede til.« 
 »Det er dødsens trist at disse ting er nedlagt. 
Det er en stor del af universitetets tradition og 
sjæl, vi mister. Det er at sælge ud af arvesølvet. 
Det ville man aldrig gøre i Cambridge eller 
Oxford« 

»Mit yndlingssted er forsvundet!«

Anneksauditorium A i Skt. Pedersstræde
Professor emeritus i nordisk litteratur (prof 
1980-2009) Hans Hertel ville gerne have 
vist os Anneksauditorium A. Men med 
udflytningen til Søndre Campus har Køben-
havns Universitet overdraget nøglerne til 
Studiegården og en række andre historiske 
bygninger til staten per 1. februar 2017.
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»Lige derude på den anden side af rektor-
bygningen buldrer trafikken forbi. Herinde 
ligger den skønneste oase. Jeg tager altid 
min frokost med herud i gården og lader 
måske op med en Sudoku. Det er det bedste 
pusterum i en travl hverdag.« 

»Murstensbygningen bag mig er den eneste, 
der er tilbage fra Middelalderens København 

– den er bygget cirka 1420, og siden refor-
mationen har Konsistorium ved Københavns 
Universitet holdt sine møder herinde. Når 
folk gerne vil booke lokalet, fortæller jeg 
dem, at de er meget heldige, når de får lov 
til det, for den historiske værdi er enorm. 
I kælderen var der studenterfængsel, hvor 
uartige studerende blev straffet! I dag hol-
der vi fredagsbar dernede.«

Lindegården i Universitetsfirkanten

»Det er ret vildt at få lov at have sin daglige 
gang på så smukt og historisk et sted«

Servicemedarbejder Carina 
Tove Holmberg Hasselbalch 
Servicerer ledelsen og står for 
mødeforplejning og lokaleboo-
king i det historiske univer-
sitetsområde ved Frue Plads, 
hvor den centrale administra-
tion holder til .

UNIAVISEN  2017  11



S
kal vi fodre svin med humanister?« 

»Ubrugelige humanister fylder op i 
arbejdsløshedskøen«.

»Nyuddannede humanister har 
svært ved at få et relevant job«.

De negative overskrifter om huma-
nister med en grad inden for sprog, 
kunst, historie og kultur står nærmest 

i kø i medierne.
Særligt i forbindelse med studenteroptaget på univer-

siteterne, og i år var ingen undtagelse: Den 7. juni – en 
lille måned før kvote 1-ansøgningsfristen - udsendte 
Uddannelsesministeriet et notat med en top 15 over 
uddannelser med højest ledighed blandt nyuddannede.

Her løb Ægyptologi med førstepladsen med en dimit-
tendledighed på 48 %, nummer to var Assyriologi med 
46 % og nummer fem Nærorientalsk Arkæologi med 43 
% – tre humanistiske uddannelser på Københavns Uni-
versitet (KU). 

Det førte til avisoverskrifter som »Halvdelen af de 
nyuddannede i ægyptologi er arbejdsløse«. 

Småfag: tallene passer ikke 
Medieomtalen ser ud til at have en effekt. De humanisti-
ske KU-uddannelser fik i hvert fald 16,2 procent færre 
ansøgninger end i 2016. 

Kim Ryholt, professor på Ægyptologi, mener, at det 
virker som om historierne er timet efter, hvornår de 
unge skal vælge uddannelse. 

»Vi fik ikke fyldt pladserne i år, hvilket er trist, fordi 
faget er en international succeshistorie,« siger han.

Kim Ryholt henviser til, at Ægyptologi, Assyriologi 
og Nærorientalsk Arkæologi tilsammen på ti år har skaf-
fet cirka 100 millioner eksterne bevillingskroner, og at 
kandidaterne får job på anerkendte universiteter som 
Oxford, Cambridge, Harvard og Yale.  

Han peger på, at der er uddannet 14 kandidater i 
Ægyptologi i 2012-15 – ikke 18, som ministeriet skriver 

Humanistiske  
fag hængt ud  
med forkerte 
ledighedstal 

På Humaniora er de trætte af at blive hængt ud som arbejdsløse akademikere, 
der ikke bidrager til samfundet. De mener ikke, at ledigheden er så høj, og måske  

har de en pointe. De har i hvert fald fundet fejl i ministeriets tal.
AF CLAUS BAGGERSGAARD. ILLUSTRATION RASMUS MEISLER

i notatet, der bygger på tal fra uddannelseszoom.dk. 
Hjemmesiden skal hjælpe unge i deres uddannelsesvalg.

Kim Ryholt har desuden tjekket ledighedstal fra 
Magistrenes A-kasse. I juni 2017 er ledigheden for ægyp-
tologer et stort rundt 0.

»Det er bekymrende, at ministeriet roder rundt i tal-
lene,« siger han. 

Også Nicole Brisch, lektor på Assyriologi, blev harm, 
da hun så ministeriets ledigheds-top 15, hvor det frem-
går, at der blev uddannet 13 assyriologer fra 2012 til 
2015. 

»Det er forkert. Vi har uddan-
net tre kandidater, og de er alle 
meget dygtige og succesfulde. 
Jeg ved virkelig ikke, hvor 
ministeriet har de tal fra,« siger 
Nicole Brisch.

To af dem har fået et ph.d.-
stipendium, og den sidste er i 
fast job, fortæller hun.

Ingolf Thuesen, institutleder 
på Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier, kan heller 
ikke genkende ministeriets tal 
for Nærorientalsk Arkæologi.

12 kandidater blev færdige 
2012-2015 og ikke 17. Institut-
tet har været i kontakt med alle 
på nær en, der opholder sig i udlandet, og alle oplyser, 
at de er i job, siger han. 

 
Ministeriet vil rette fejl
De forkerte tal har fået Det Humanistiske Fakultet 
(HUM) til at klage til ministeriet.

»Det er til stor skade for os, at ministeriet flasher tal, 
som viser sig at være ukorrekte. Der kører hvert år en 
kampagne i pressen mod humaniora i forbindelse med 
studievalg, der skal få de unge til at vælge at læse noget 

andet, og det er efterhånden trættende, at de spiller den 
samme plade igen og igen,« siger Jens Erik Mogensen, 
HUM-prodekan for uddannelse.

Ingen i ministeriet har ønsket at blive citeret, men 
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sendt et 
skriftligt svar til Uniavisen.

Det viser sig, at nyuddannede fra Assyriologi er ble-
vet registreret under fællesbetegnelsen »Nærorientalsk 
Oldtidskultur«, som også rummer Nærorientalsk Arkæo-
logi, Ægyptologi og Tyrkisk. Styrelsens politik er, at der 

skal være mindst 10 kandidater 
uddannet i perioden, førend 
ledighedstallene optræder:  

»Det betyder, at der pt. er for 
få dimittender til at vise ledig-
hedsdata mv. på Assyriologi 
i Uddannelseszoom,« skriver 
Styrelsen, der derfor har fjernet 
tallene. Arbejdsløshedstallene fra 
Nærorientalsk Arkæologi er også 
væk, mens de stadig figurerer for 
Ægyptologi.

Føler sig som 
andenrangsborger 
En af de KU-assyriologer, der 
har fået job i udlandet, er Gojko 
Barjamovic, seniorlektor ved Har-

vard University. Hans hustru, Agnete Wisti Lassen, som 
han mødte da de læste assyriologi på KU, er i dag kurator 
af the Yale Babylonian Collection. 

Han oplever at blive respekteret i USA, mens han i 
Danmark som humanist af og til føler sig som en akade-
misk andenrangs-borger. 

»I USA ses assyriologi som en grundpille, fordi de for-
søger at uddanne hele mennesker. De kan slet ikke fore-
stille sig, at et dannet menneske ikke ved noget om den 
menneskelige civilisations oprindelse,« siger han.

»Det er til stor 
skade for os, at 

ministeriet  
flasher tal, som 
viser sig at være 

ukorrekte«
Jens Erik Mogensen, 

prodekan for uddannelse

»
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Ifølge Gojko Barjamovic er en række småfag på KU inter-
nationalt førende, fordi uddannelserne er indrettet som 
mesterlære, hvor de store faglige kapaciteter lærer nye 
kandidater op. Det er ved at gå tabt, da alle fag - i hans 
øjne - ensrettes og vurderes efter samme kriterier.

»De danske uddannelser bliver mere og mere ensar-
tede, fordi de skal tilpasses en bestemt struktur. Men 
det virker helt meningsløst at et mikroskopisk fag som 
Assyriologi, der stiler direkte mod forskning, og som 
har til opgave at levere ganske få kandidater, der kan 
konkurrere om internationale stillinger, skal vurderes 
efter de samme principper som uddannelser med direkte 
erhvervssigte,« siger Gojko Barjamovic. 

Han tilføjer, at det er som om systemet ikke er gearet 
til at håndtere den forskellighed og mangfoldighed som 
et universitet skal og bør kunne favne. 

»Jeg synes, at vi alt for ofte ser en primitiv opfattelse 
af, hvad ’nytte’ er i forbindelse med diskussionen af de 
danske universiteter, og at alt for meget får lov at handle 
om økonomi i den smallest mulige fortolkning. Et sam-
fund må have interesse i at forstå sig selv dybere, end 
hvad der fører til simpel økonomisk genvist,« siger han.

Undren på Italiensk 
Også på Italiensk undrer de sig. På en anden hjemmeside 
målrettet unge (uddannelsesguiden.dk) nævnes Itali-
ensk blandt en gruppe fag med en relativt høj ledighed; 
over 10 procent. 

»Her er ikke udsigt til umiddelbar bedring, og der 
skal fortsat kæmpes hårdt og med stor kreativitet om 
jobbene,« står der. På Uddannelseszoom var der deri-
mod indtil marts 2017 slet ingen arbejdsløshedstal for 
Italiensk. 

Det siger Lene Rotne, cand.mag. i italiensk og dansk, 
som i forbindelse med sit ph.d.-forløb ved Dansk Sprog-
nævn og Institut for Engelsk, Germansk og Romansk 
på KU har undersøgt ledigheden blandt kandidater fra 
Italiensk.

Hun interviewede 66 kandidater fra 2000-15 og fandt, 
at fire af dem, altså seks procent, er ledige, og kun én af 
dem var nyuddannet. Næsten alle svarede, at de brugte 
kompetencerne de opnåede på uddannelsen, hvilket hel-
ler ikke fremgår på Uddannelseszoom.

Ifølge den nyeste statistik fra Magistrenes A-kasse er 
fagets ledighed nu nede på 4,1 procent.

Alligevel er Italiensk blevet dimensioneret, så der må 
optages 21 i stedet for 28 bachelorer og 4 i stedet for 7 
kandidatstuderende årligt fra 2020.

Gamle ledighedstal er problemet
Dimensioneringen blev indført af den daværende SR-
regering i 2014 for at skære ned på antallet af studieplad-
ser på uddannelser, der »historisk har haft en systematisk 
og markant overledighed.« Man benyttede sig derfor også 
af ledighedstal fra 2011 og ældre endnu. 

Men det er forkert at bruge gamle tal, mener prodekan 
Jens Erik Mogensen, fordi der er fag som er blevet skåret 
ned, hvor ledigheden nu er meget lav.

»Vi har fag som Fransk og Tysk, der ligger under den 
generelle ledighed i samfundet, men alligevel er de 

blevet voldsomt dimensioneret. Det må undre, da vi kan 
se, at der bliver et stort behov for tysk, blandet andet 
fordi mange gymnasielærere går på pension de kom-
mende år,« siger han.

Jens Erik Mogensen mener, at et andet problem er, at 
ministeriet fokuserer enøjet på dimittendledigheden.

»Det er rigtigt, at vores kandidater er lidt længere om 
at få fodfæste på arbejdsmarkedet og få en fast stilling, 
fordi det er generalistuddannnelser, men vi har forbedret 
karrierevejledningen og mulighederne for at komme i 
praktik for at sikre en mere glidende overgang til arbejds-
markedet,« siger prodekanen.

Debat bygger på misforståelser 
Per Clausen, formand for Magistrenes A-kasse, mener, 
at debatten om humanistledigheden er præget af 

misforståelser og uvidenhed.
»Vores medlemmer tager lidt tid om at bide sig fast 

på arbejdsmarkedet, men situationen er varieret, og de 
ender med at få job i stort set samme udstrækning som 
andre akademikere. Humanister er gode til at udnytte 
mulighederne på arbejdsmarkedet, og halvdelen får nu 
job i den private sektor,« siger Per Clausen.

Han mener, at det virker direkte dumt og kortsigtet 
at skære ned på sprogfagene.

»Man kan altid diskutere, hvordan misforståelser 
opstår, men det er klart, at der er stærke økonomi-
ske interesser, der vil have flere unge til at vælge en 
erhvervsfaglig uddannelse. Det kan jeg godt have for-
ståelse for, men der er ingen grund til at kaste sig over 
humanisterne,« siger Per Clausen.  

DI vil ændre dimensioneringsmodellen 
Charlotte Rønhof, underdirektør i Dansk Industri (DI), 
har hørt, at DI er blevet udråbt til humanioras værste 
fjende, men »det er ikke vores eget billede,« siger hun.

»Det er bestemt DI’s synspunkt, at der er brug for 
humanister. Udfordringen har været, at flere ville læse 
det, end arbejdsmarkedet havde behov for. Situationen 
er jo altid mere nuanceret end som så, så du kan sagtens 
have en høj ledighed på et fag og en lav på et andet,« 
siger Charlotte Rønhof.

DI er tilhængere af dimensioneringen, men kritisk 
over for den nuværende model, der bygger på histori-
ske ledighedstal. Hun mener, at man burde forsøge at 
fremskrive, hvor mange kandidater, der bliver brug for 
i fremtiden.

»Jeg ved godt, at man ikke kan forudsige alt, men 
det er ikke en undskyldning for ikke at gøre forsøget ud 
fra den viden vi har. Tidligere tal viste, at vi kan komme 
til at stå i en mangelsituation på sprogfagene, mens jeg 
godt kan være bekymret for den fremtidige ledighed på 
samfundsvidenskab, hvor der har været et øget optag,« 
siger Charlotte Rønhof.

Hun siger, at »det er latterligt« at hænge fag som 
Ægyptologi og Assyriologi ud i forbindelse med diskus-
sionen om ledigheden blandt humanister.

»DI har påpeget, at småfagene ikke er et kernepro-
blem, netop fordi de er så små. De bør behandles sær-
ligt, da de udgør en slags vidensdatabase, som ethvert 
civiliseret samfund bør have. Vi har igen og igen efter-
lyst en national sprogstrategi, så det bliver en fælles 
politisk beslutning, hvilke sprog der er vigtige at have. 
I dag er det lidt tilfældigt og afhænger af det enkelte 
universitets økonomi, hvilke der bliver lukket,« siger 
Charlotte Rønhof.

Det forventes, at dimensioneringsmodellen skal eva-
lueres inden efteråret. 

   
clba@adm.ku.dk  
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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



A
Absalon ➔ KU’s it-platform til uddan-
nelse og læring. Det er her, du kan finde 
dokumenter til din undervisning, få infor-
mation om dit kursus og alt sådan noget. 
Engang var Absalon hårdt kritiseret, ja, 
nogle kaldte det ligefrem en stående joke, 
men i efterårssemestret 2016 indførte 
KU en helt ny it-platform. De kalder den 
dog stadig Absalon (hvorfor ændre et 
kært navn ... eller, vi mener, et navn folk i 
hvert fald kan huske).

Adjungeret professor/lektor ➔ En 
person på et højt fagligt niveau, som uni-
versitetet ønsker at tilknytte som forsker 
eller underviser i en længere periode.

Akademia ➔ Betyder universitetsver-
den, men det lyder bedre – som Narnia, 
det fortryllede rige på den anden side 
af garderobeskabet. Akademia er et 
højpandet walk in closet.

Akademisk kvarter ➔ Det gælder stadig 
på mange KU-studier, at undervisningen 
starter 15 minutter over hel. Find ud af, 
om det er tilfældet hos dig – måske er der 
basis for et ekstra tryk på snooze.

Akademisk Råd ➔ Findes på hvert fakul-
tet og består af studerende og VIP’er. 
Vælges af universitetsbefolkningen ved 
det årlige universitetsvalg. Akademisk 
Råd rådgiver dekanen, udtaler sig om 
akademiske forhold og står – ikke mindst 
– for at tildele ph.d.- og doktorgrader 
og indstille personer til de udvalg, der 
ansætter lektorer og professorer. 

Akapyk ➔ Akademisk volapyk. Selv om 
du har fundet på noget klogt, så sig det 
enkelt. Altid! Når Uniavisens redaktions-
sekretær fx læser sine egne opgaver fra de 
første år på Litteraturvidenskab, kan hun 
ikke forstå, hvad hun har skrevet.

Alumne ➔ Bruges i unisammenhæng 
oftest om tidligere studerende. En 
alumne er dog også en beboer på et af 
de gamle studenterkollegier eller en 
kostskole.

Alumneforeningen ➔ Forening for 
nuværende og tidligere studerende fra 
KU med mere end 32.000 medlemmer. 
Inviterer til en masse arrangementer, 
herunder den årlige Alumnernes Dag, og 
står også for en mentorordning mellem 
nye og gamle studerende. Medlemsskab 
er gratis.

A-vej ➔ Ej at forveksle med A-bar. A-vej 
er fredagsbaren på Frederiksberg Cam-
pus, som ofte er blevet fremhævet som 
en af KU’s bedste. Fredagsbaren hedder 
A-vej, fordi den ligger på Acaciavej, og 
det er et rookie mistake at kalde den for 
A-bar. A-bar er noget helt andet, og der 
kommer du ikke, for resten.

B
Bestyrelsen ➔ KU’s øverste myndig-
hed med ansvar for budget, ansættelse 
af rektor og samlet strategi. Den har 11 
medlemmer – fem fra KU og seks fra ver-
den udenfor. De interne vælges af ansatte 
og studerende. TAP’erne har én repræ-
sentant i bestyrelsen, mens VIP’erne 

til Københavns 
Universitet
Der er meget at lære, når man begynder på Københavns Universitet 
– heriblandt et helt nyt sprog, der tales af KU’s omkring 50.000 
indbyggere. Vi forsøger at hjælpe dig med denne uni-lingoens A-Å.
AF LENE MUNK, DENNIS CHRISTIANSEN OG GRY BARTROFF GAIHEDE.
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og de studerende hver har to. Hvordan de 
eksterne medlemmer vælges, har været 
genstand for en god gang politisk arm-
lægning mellem fremtidsministeren og 
universiteterne. Find lange, forvirrende 
artikler om resultatet af armlægningen på 
uniavisen.dk.

BLUS ➔ Organisation for lesbiske, bøs-
ser, bi-, trans- og queerstuderende i 
Københavnsområdet.

Borgerlige Studerende ➔ Borgerlig-
liberal studenterorganisation. Ikke at for-
veksle med Konservative Studerende.

   C
Cand. ➔ Forkortelse af det latinske 
ord for kandidat og titel, som de fleste 
gerne vil opnå ved at gå på KU, og som 
politikerne gerne ser opnået på normeret 
tid. Schnell, schnell! En kandidatud-
dannelse er en toårig overbygning på en 
bacheloruddannelse.

City Campus ➔ Engang i tidernes mor-
gen lå hele Københavns Universitet smack 
i byens hjerte. Sådan er det ikke længere. 
Senest, i 2016, flyttede Teologi og Jura 
til Søndre Campus, og i dag huser City 
Campus kun Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet på CSS, fællesadministrationens 
● (se Nørregade) bygninger omkring 
Frue Plads, Det Naturhistoriske Museum, 
Geologisk Museum og enkelte bygninger 
tilhørende Det Sundhedsvidenskabe-
lige og det Natur- og Biovidenskabelige 
Fakultet.

Coelestem adspicit lucem ➔ Dit 
nye motto, eller rettere, dit univer-
sitets motto. Står over indgangen til 
hovedbygningen på Frue Plads sam-
men med et relief af en ørn og betyder 
'den skuer det himmelske lys'. Det gør 
du også, omend måske glimtvist, dine 
næste mange år som KU-borger. Lær 
det udenad. Du bliver hørt i det aldrig.

CSS ➔ Forkortelsen står for Center for 
Sundhed og Samfund, men det er der 
ingen, der kalder det. CSS bliver brugt 
som en stedbetegnelse for det gamle kom-
munehospital, hvor de samfundsviden-
skabelige uddannelser og Folkesundheds-
videnskab har hjemme. På CSS i Øster 
Farimagsgade kan du blandt andet finde 
den populære café Kommunen og kælder-
baren Jacques D.

D
Dekan ➔ Øverste leder af et fakultet. 
Refererer til rektor om fakultetets udvik-
ling og økonomi. Har en pæn kappe på 
ved særlige lejligheder.

Dekanat ➔ Hvert af de seks fakulteter 
har et dekanat, som består af dekanen og 
flere prodekaner. Rimer på sultanat, men 
regerer så vidt vides mindre enevældigt.

Dimensionering ➔ Også kendt som 
nedskæring, nedbarbering, regnearksbe-
stemt-indskrænkning-af-dine-uddannel-
sesmuligheder. Med dimensioneringen 
sætter politikerne universiteterne til at 
skrumpe de uddannelser, der – ifølge 
beskæftigelsesstatistikker – producerer 
flest arbejdsløse kandidater.

Djøf’er ➔ En stor del af de uddannede 
fra KU kan kalde sig djøf’ere. Udtryk-
ket kommer af den faglige organisation 
DJØF, som organiserer studerende og 
kandidater fra Jura, de samfundsfaglige 
og erhvervsøkonomiske uddannelser. 
Ordet ’djøfisering’ bruges nedsættende 
om den samfundsudvikling, der betyder, 
at det ofte er kolde hjerner – jurister, øko-
nomer og statskundskabere – der bestem-
mer over de varme hænder. 

Doh! ➔ Frustreret lyd, man let kommer 
til at udbryde, når man hører om udvalgte 
regeringsindgreb på universitetsområdet 
● (se dimensionering, fremdriftsre-
form, projektorienteret forløb eller 
uddannelsesloft).

Doktorgrad ➔ Den højeste akademi-
ske grad. Man kan blive doktor inden for 
adskillige discipliner, ikke kun hvis man 
er læge (selv om en stor del doktorgra-
der opnås på det sundhedsvidenskabe-
lige område, hvor mange læger bliver 
dr.med.).

E
ECTS ➔ European Credit Transfer 
System. Du kommer til at gå pænt meget 
op i de famøse point de kommende år. 
ECTS er et fælles europæisk pointsystem, 
som måler arbejdsbyrden (og ikke svær-
hedsgraden) af et forløb på en uddan-
nelsesinstitution. 60 ECTS-point svarer 
til et års fuldtidsstudier, også kaldet et 
årsværk.

Eduroam ➔ Det mobile netværk på 
KU – og på andre universiteter verden. 
Bruges i sætninger som »nu er jeg for 
§!&!!£$€€$$@£ blevet smidt af Eduroam 
igen!!!«.

F
Facepalm ➔ Gestus, som kan anvendes 
i forbindelse med udvalgte universitets-
politiske indgreb ● (se dimensionering, 
fremdriftsreform, projektorienteret 
forløb eller uddannelsesloft) samt i 
mødet med nogle af universitetets admi-
nistrative procedurer.

Fagråd ➔ Et godt sted at starte, hvis du 
vil være studenterpolitisk aktiv og prøve 
at få indflydelse på din uddannelse. Der 
findes mere end 60 fagråd på KU, som 
hører under Studenterrådet og består af 
studerende, som arbejder for at forbedre 
deres uddannelse. Alle kan være en aktiv 
del af fagrådet på deres uddannelse, man 
dukker blot op til et fagrådsmøde. 

Fakultetsråd ➔ Hvert fakultet har et 
råd, som hører under Studenterrådet, og 
som er en sammenslutning af fagrådene 
på det enkelte fakultet. 

Festsalen ➔ KU's sejeste crib med lofts-
malerier, bladguld, gobeliner og marmor-
statuer. Normalt får nye studerende lov 
at opleve Hogwartsstemningen i salen, 
når de har trykket næve med rektor på 
Frue Plads til immatrikulation – men 
ikke i år, hvor Frue Plads er byggeplads, 
og immatrikulationen rykkes til den 
gamle Landbohøjskole på Frederiksberg 
Campus. Det er i festsalen, uni arranger 
partilederrunder under folketingsvalg og 

debatarrangementer med Angela Merkel-
agtige statsledere (som for eksempel 
Angela Merkel).

Forårsfestival ➔ KU’s bedste (og 
yngste) tradition. Omtrent første 
fredag i maj fester studerende og 
ansatte i Universitetsparken på Nørre 
Campus, som i dagens anledning er 
omdannet til en festivalplads med 
et line-up af populære bands, gøgl 
med videnskab og sport. I det sorte år 
2016 – med Finanslovsbesparelser og 
fyringsrunde – blev festivalen sparet 
væk, men den vendte tilbage i 2017 og 
bliver – har rektor lovet – også afholdt 
i 2018.

Fredagsbar ➔ Se https://uniavisen.dk/
den-store-guide-til-kus-fredagsbarer/.

Frederiksberg Campus ➔ Den tidli-
gere Landbohøjskole udgør en smuk og 
historisk ramme om denne campus, der 
primært er at finde i området ved Bülows-
vej og Rolighedsvej på Frederiksberg og 
huser dele af Det Natur- og Biovidenska-
belige Fakultet og Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet.

Fremdriftsreformen ➔ Udskældt 
reform fra 2013, som blev indført for at 
nedbringe studietiden, hvilket – ud fra 
de seneste tal – er lykkedes. Men ofrene 
har været store. Mindre valgfrihed, en 
eksplosion i antallet af reeksamener og 
stressdiagnoser blandt studerende er 
ifølge kritikerne tegn på, at reformen er 
ved at omdanne vores uddannelsessystem 
til en pølsefabrik. Et politisk flertal er nu 
klar til at lægge reformen i graven. Følg 
udvikling på uniavisen.dk – og glæd dig 
ikke for tidligt ● (se normeret tid).
  
Fremtidsminister ➔ Søren Pind (V) 
overtog posten som uddannelses- og 
forskningsminister i december 2016. Ved 
den lejlighed erklærede han sig som ny 
’fremtidsminister’ på Facebook. Det har 
selvfølgelig kastet kreative avisoverskrif-
ter af sig, at fremtidsministeren på afgø-
rende punkter »hænger fast i fortiden«. 

Frit Forum ➔ Socialdemokratisk stu-
denterorganisation, som er aktiv på uni-
versiteterne i både København, Aarhus, 
Roskilde, Odense og Aalborg.

G
Gratis ➔ Jaja, din uddannelse er stadig 
gratis (så længe det varer), men vidste du, 
at du som KU-studerende og ansat også 
har gratis adgang til adskillige museer, 
herunder Zoologisk Museum, Geologisk 
Museum, Medicinsk Museion og Botanisk 
Have. Se mere på: http://velkommen.
ku.dk/besoeg/museer/.

Grønland ➔ Her er vi også. KU ligger 
mange steder uden for København – 
blandt andet er der afdelinger i Hillerød 
og Helsingør ● ( Se Øresundsakvariet )
og en skovskole i Nødebo. Og så er der 
Arktisk Station, KU’s smukkeste og mest 
afsides beliggende kontor på Diskoøen 
ved Grønlands vestkyst.

H
HUM ➔ Forkortelse for Humaniora eller 

Det Humanistiske Fakultet. Optræder fx i 
ord som humaniorabashing.

Humaniorabashing ➔ En populær 
sport, hvor djøf'ere falder over hinanden 
for at slå på de mindre sprog- og kultur-
fag med tunge køller idet de skingrer, at 
der uddannes horder af humanister til 
arbejdsløshed. Uniavisen har afsløret, at 
tal, der ligger til grund for ledighedsstati-
stikkerne, er forkerte. Se artiklen s.12-13.

I
Immatrikulation ➔ Begyndelsen på din 
akademiske karriere, som i år markeres 1. 
september med guldrandet festivitas med 
håndtryk fra rektor. Foregår normalt på 
Frue Plads med efterfølgende hapsere 
her, men er i 2017 flyttet til Frederiks-
berg Campus. Det skal nok blive sjovt 
alligevel.

Innovation HUB ➔ Tre hubs på campus 
fungerer som rugekasse for entreprenante 
studerende på tværs af fag, der kan få 
sparring, netværk og kontorplads. Her 
tager man ønsket om tværfaglighed så 
alvorligt, at også studerende fra andre 
universiteter kan optages, hvis de er del af 
et team, som indeholder mindst en KU’er.

Institut ➔ I alt er der 36 institutter på 
Københavns Universitet. For to år siden 
var der 42 ● (se humaniorabashing). To 
fakulteter – det teologiske og det juridiske 
– er enhedsfakulteter, det vil sige, at de 
ikke er opdelt i institutter, men at fakulte-
tet så at sige udgør et samlet institut. Eh, 
på den måde er der så 38 institutter. 

Institutråd ➔ Rådgivende organ med 
6-12 medlemmer (studerende, VIP’er 
og TAP’er), som skal 'sikre medbestem-
melse og medinddragelse om instituttets 
forhold’. Rådene blev etableret i foråret 
2013, fordi universitetsloven af 2011 
kræver medinddragelse på alle niveauer 
i administrationen – og der har været en 
del debat om rådenes reelle råderum. 
Interessen for at blive valgt ind i rådene er 
dog steget blandt de studerende.

J
JUR ➔ Forkortelse for Det Juridiske 
Fakultet.

K
Katapult ➔ Et væksthus for studerende 
på de våde fag, hvor du kan nørde iværk-
sætteri og innovation med en naturviden-
skabelig vinkel.

#kbhuni ➔ Du vil som studerende på 
KU opleve fede, fede tider. Og tider, 
der er bitre som kinabark. Del dem 
med os og Søren Pind på de sociale 
medier under hashtagget #kbhuni. 
Eller brug #ucph hvis du vil virke 
mere international.

KSI ➔ Københavns Universitets Studenter 
idræt. En idrætsforening for studerende 
(og ansatte), der hungrer efter afveksling 
fra de tunge studiebøger. KSI tilbyder 
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mere end 50 forskellige idrætsgrene. 
Foreningen hed tidligere USG, og det gør 
hjemmesiden stadig, så du skal ind på 
usg.dk for at få overblik over de mange 
budgetvenlige tilbud.
Konservative Studerende ➔ Bor-
gerlig studenterorganisation med en 
historisk tilknytning til Det Konservative 
Folkeparti.

KU ➔ Københavns Universitet. Ikke Kon-
servativ Ungdom.

KUA ➔ »Jeg læser på KUA,« sagde han og 
listede snusposen ind under overlæben. 
»Nej,« rettede hun, »KUA findes ikke«. Han 
frøs. Findes KUA ikke? Findes jeg så heller 
ikke? Ist mein Sein-in-der Welt eine Illusion? 
For han havde helt fortrængt, at KU havde 
besluttet, at KUA (som stod for Køben-
havns Universitet Amager, og hvis stempel 
han havde tænkt sig at bære som et adels-
mærke resten af sit liv) ikke længere måtte 
hedde KUA, men fremover skulle betegnes 
Søndre Campus, og at han derfor ikke gik 
til forelæsninger på KUA2, men derimod 
i bygning 3 i fase to af udbygningen af 
Søndre Campus i det, som engang blev 
kaldt KUA2. »Hmm,« sagde han efter-
tænksomt. »Skal vi knalde?«

KUA 1, 2 og 3 ➔ Nu ikke længere officielt 
godkendt men i hverdagen af de stude-
rende fortsat anvendt betegnelse for de 
tre store bygningskomplekser på Amager, 
der udgør Søndre Campus. KUA1 og 
KUA2 ligger side om side på Njalsgade 
skilt af Karen Blixens Vej, mens spritnye 
KUA3 ligger ved metrostationen oven på 
betonskellettet af det oprindelige KUA 
fra 1979. KUA, undskyld, Søndre Campus 
kan være lidt af en labyrint at finde rundt 
i, så hold godt øje med dine tutorer i 
introdagene.

KUB ➔ Københavns Universitetsbibliotek 
(KUB) er en samlet betegnelse for biblio-
tekerne, der betjener KU’s studerende og 
ansatte. Tjek kub.ku.dk. Lige nu klager 
især de humaniorastuderende over ned-
skæringer på deres institutbiblioteker.

KUnet ➔ KU’s intranet hvor du får 
adgang til mail, selvbetjening, studieord-
ning, regler og nyheder.

L
Lektor ➔ En lektor underviser og for-
sker på universitetet. Hvor meget lektoren 
gør af det ene og det andet skifter fra sted 
til sted og ansættelse til ansættelse. Nogle 
er fastansatte, andre på en tidsbegrænset 
kontrakt. Lektoren vil typisk have en bag-
grund som ph.d. og derudover have sam-
let undervisningserfaring og videnska-
belige meritter til sig gennem en stilling 
som adjunkt. Men ikke nødvendigvis. Der 
findes også eksterne lektorer, der er ansat 
på deltid. It's complicated.

Læse ➔ Punktum. Du læser ikke lektier 
længere. Du læser bare. Punktum. ● (Se 
pensum).

M
Magister ➔ Akademisk grad anvendt om 
en person med en kandidateksamen inden 
for humaniora eller naturvidenskab.

Medstuderende ➔ Det er slut med de 
gode, gamle klassekammerater.

Merit ➔ Betegnelsen for 'godskrivning af 
allerede beståede eksaminer'. På alminde-
lig dansk betyder det, at du får godkendt 
og overført fag eller kurser fra universitets-
uddannelser, som du ikke har afsluttet. 

Mærsk Tårnet ➔ Københavns Univer-
sitets nye vartegn, der tilhører SUND og 
gør sig godt i brandingmateriale, fordi det 
er helt åndssvagt flot. Det har sin egen 
mailadresse – maersktower@sund.ku.dk 
– hvortil man fx kan skrive: Hej Mærsk 
Tårn. Er det ikke lidt mærkeligt, at du i dit 
navn benytter særskrivning (det sprog-
lige fænomen at komposita skrives med 
mellemrum, fx ’sammen satte’ i stedet 
for ’sammensatte’) når nu særskrivning 
almindeligvis betragtes som en skrivefejl, 
der signalerer at afsenderen er usikker i 
dansk retskrivning? Mvh. Nørregade.

N
Niels Bohr Bygningen ➔ Det tredje 
af KU’s nye kæmpebyggerier, der sam-
men med KUA3 og Mærsk Tårnet (og en 
række andre nybyggerier) skal sørge for en 
tiltrængt udvidelse og opdatering af KU’s 
faciliteter. Bohr Bygningen ligger på Nørre 
Campus og ser udefra ud som om, den er 
klar til at huse bl.a. Fysik og Kemi – hvilket 
den skulle have gjort fra årsskiftet. Men 
nej. For noget er gået helt galt, og bygge-
riet er foreløbig forsinket til engang i 2018. 
Flere kilder siger til Uniavisen, at de tviv-
ler på, at selv den deadline bliver holdt.

Normeret tid ➔ Væk er de gode, gamle 
dage, hvor fleksibilitet, børnefødsler og 
dyb fordybelse var en naturlig del af livet 
som universitetsstuderende. Nu skal du 
tjept igennem på normeret tid, hvilket 
betyder, at du skal tage 30 ECTS per 
semester ● (se også ECTS) – med mulig-
hed for maksimalt ét års forsinkelse på 
hhv. bacheloren og kandidaten. Og selv 
om den forhadte fremdriftsreform måske 
bliver afskaffet, barsler politikerne med 
en ny finansieringsmodel, der gør dele af 
universiteternes økonomi afhængig af, at 
du bliver hurtigt færdig.
 
Nørre Campus ➔ Huser store dele af 
SCIENCE og SUND. Den brutalistiske 
Panum-bygning har fået mange æsteti-
ske tæv, men det må siges at opvejes af 
roserne til det nye state-of-the-art Mærsk 
Tårn(et), der med sin 75 meter rager op 
som et sundhedsvidenskabeligt fyrtårn i 
sin pailletkjole af kobber. Også på vej på 
Nørre Campus: Det forsinkede gigabyg-
geri Niels Bohr Bygningen, hvis clou er 
en glasbro over Jagtvej.

Nørregade ➔ Her, ved Frue Plads 
vis-a-vis domkirken ligger universi-
tetets centrale administration under 
rektors ledelse. Den hedder Fællesad-
ministrationen (eller blot FA), og her 
feder vi os i fremragende historiske 
bygninger omkranset af Nørregade, 
Frue Plads, Fiolstræde og Krystalgade, 
også kaldet Universitetsfirkanten. 
Nørregade udtales somme tider på 
en spruttende måde ud mellem sam-
menbidte tænder, hvilket signalerer, at 
der er udgået en beslutning fra højeste 
sted, som lokale VIP’er ikke billiger ● 
(Se doh!).  

O
Orlov ➔ Har du bestået første studieår 
på din bachelor, har du ret til et halvt års 
ubegrundet orlov. Orlov på kandidaten 
er blevet afskaffet helt i forbindelse med 
fremdriftsreformen. Du har dog ret til 
orlov på kandidaten (og på bacheloren) 
ved værnepligt, FN-tjeneste, barsel, adop-
tion, og du kan få dispensation, hvis du 
bliver syg.

P
Pensum ➔ Et udvalg af tekster og 
materialer, der skal læses i forbindelse 
med alle dine universitetsfag. Find din 
samlede pensumliste på www.acade-
micbooks.dk/pensumlister. Og for-
resten hedder det pensa i flertal – ikke 
pensummer. Husk at læse moderne 
dansk lyrik, fx i Hvedekorn, ved siden 
af pensum, hvad enten du læser våde 
eller tørre fag ● (se våde fag, de).

Ph.d. ➔ En treårig forskeruddannelse, 
som kan tages i forlængelse af din kandi-
datgrad. Just in case du ikke synes, at en 
femårig kandidatuddannelse lyder som 
lang tid.

Ph.d.-udvalg ➔ Findes på hvert fakultet 
og står bl.a. for at godkende ph.d.-kurser 
og rådgive ph.d.-skolelederen om uddan-
nelsens udformning. 

Polit ➔ En økonomistuderende på 
Københavns Universitet. Typisk en fnugfri 
skjorteklædt ung mand. Holder til på det 
gamle kommunehospital ● (se CSS).

Postdoc ➔ Endnu en af de engelske stil-
lingsbetegnelser, du skal vænne dig til i 
akademia. En postdoc betegner en mid-
lertidig forskerstilling, som forudsætter 
en ph.d.-grad.

Prodekan ➔ Prodekanen er en del 
af dekanatet på et fakultet og refere-
rer til fakultetets dekan. Prodekaner 
har som oftest et ansvarsområde, for 
eksempel uddannelse, forskning eller 
omverdensrelationer.

Professor ➔ En underviser og forsker af 
højeste rang. I 1800-tallet skulle profes-
sorer tiltales ’Høj- og velbevårne’. Faktisk 
er titulaturet ikke officielt afskaffet, så 
prøv at se, om det fænger hos din lokale 
professor.

Professor mso ➔ Står for 'professor 
med særlige opgaver'. Det lyder fornemt, 
men er faktisk en lille smule mindre fint 
end den almindelige professortitel, idet 
mso-udnævnelsen er tidsbegrænset og 
varer tre til otte år, hvorefter man ryger 
tilbage som lektor.

Projektorienteret tilvalg ➔ Læs: 
praktik. Som studerende har du på de fle-
ste studieordninger mulighed for at tage 
en praktik på en arbejdsplads som et led 
i uddannelsen. En lækker mulighed for 
at omdanne viden til praksis samt skabe 
sig et netværk. Eneste problem: En ny 
tolkning af reglerne har de sidste par år 
betydet, at studerende ikke må modtage 
løn under projektorienterede forløb. Efter 
massive klager har nuværende uddannel-
sesminister (og selvudnævnte fremtids-
minister) Søren Pind indført, at praktik-
steder må give en såkaldt ’erkendtlighed’ 

på maks. 3.000 kr. om måneden. De må 
bare ikke aftale det med den studerende 
på forhånd ● (se facepalm).

Q
Quiz ➔ Der skal quizzes, det er klart. Stu-
denterhuset afholder fra tid til anden quiz 
for alle studerende. Også fx Cafe Møde-
stedet på Søndre Campus er kendt for 
hede quizaftener. To hyggelige humani-
ster tog den senere hele vejen til den store 
gevinst i 'Hvem vil være millionær'. Er der 
ikke quiz i din fredagsbar, så arranger 
den selv. Uniavisen holder en stor quiz til 
Forårsfestivalen.

R
Rektor ➔ Chefen. Rektor Henrik C. 
Wegener varetager den øverste daglige 
ledelse sammen med prorektor for forsk-
ning og innovation Thomas Bjørnholm, 
prorektor for uddannelse Lykke Friis og 
universitetsdirektør Jesper Olesen. Wege-
ner er uddannet mikrobiolog, og han er 
den anden rektor, der er ansat af besty-
relsen og ikke valgt af universitetsbefolk-
ningen som i de gode gamle dage ● (se 
Universitetsloven). Som leder for landets 
ældste fineste og ældste universitet har 
han både adgang til en rektorkæde, Kon-
gehuset, årgangs-rhinskvin og en gage, 
der er højere end statsministerens. 

REX ➔ Onlinebibliotek for studerende 
ved Københavns Universitet. Her vil du 
med al sandsynlighed finde en stor del af 
dit elektroniske pensum.

Russer ➔ Betegnelsen for en førsteårs-
studerende på universitetet. Sprognævnet 
anerkender både betegnelsen 'russer' 
og blot 'rus'. Udspringer af det latinske 
udtryk 'Depositurus', som betegnede en 
person, der gennemgik optagelsesritualet 
ved universitetet.

S
SAMF ➔ Det Samfundsvidenskabelige 
Fakultet.

SCIENCE ➔ Det Natur- og Biovidenska-
belige Fakultet.

Senatet ➔ Senatet er kort form for 
Den rådgivende Universitetsforsamling 
på Københavns Universitet. Her mødes 
udvalgte repræsentanter fra Akademisk 
Råd med universitetsledelsen for at 
komme med gode råd til rektor. Senatets 
møder er åbne for alle. Vi ved ikke, om 
der er kage.

SMiK ➔ Studentermenigheden i Køben-
havn. Folkekirkens tilbud til studerende 
og ansatte på Københavns Universitet 
og andre højere læreanstalter. SMiK 
tilbyder både individuelle samtaler med 
en studenterpræst og arrangerer sociale 
aktiviteter. De fleste aktiviteter er gratis 
og åbne for alle uanset studieretning og 
tro – eller ikke-tro.

Statens (nye) Naturhistoriske 
Museum ➔ Der er blevet klippet en 

QUIZ
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hæl og hugget en tunnel til Geologisk 
Museum – men finansieringen af KU’s 
kommende kæmpemuseum ved Botanisk 
Have er efter en del finanslovsrelaterede 
problemer kommet på plads. I 2022 kan 
du (forhåbentlig, se Niels Bohr Byg-
ningen) træde ind i det imponerende 
prestigebyggeri, som samler Zoologisk-, 
Geologisk- og Botanisk Museum.

Studenterambassadøren ➔ Træt af 
passiv-aggressiv studenterservice? Studen-
terambassadøren yder juridisk vejledning 
for studerende, der er kommet i klemme 
i bureaukratiet. Kontoret blev oprettet i 
2013 som en del af rektors brandslukning 
oven på Penkowa-skandalen.

Studenterforeningen ➔ Samler stu-
derende på tværs af fakulteter til debat-
ter, fester og kulturelle arrangementer. Et 
medlemsskab koster 100 kroner om året. 
Læs mere på studenterforeningen.dk.

Studenterhuset ➔ En selvstændig café 
under Københavns Universitet, som lig-
ger på Købmagergade lige ved siden af 
Rundetårn. Mange studenterforeninger 
holder til på førstesalen ● (se BLUS), og 
stedet er en uundværlig hub for uden-
landske studerende. Her får du billige 
øl, gode musikoplevelser og månedlige 
loppemarkeder, der matcher dit nye 
SU-budget.

Studenterrådet ➔ Politisk organi-
sation for studerende ved Københavns 
Universitet. Modsat de tre andre 
studenterorganisationer, Frit Forum, 
Konservative Studerende og Borger-
lige Studerende, er Studenterrådet 
uafhængig af partipolitiske holdninger 
(om end de borgerlige foreninger ofte 
har hævdet, at rådets synspunkter har 
en rød slagside). Studenterrådet er 
repræsenteret i mere end 50 fagråd og 
varetager de studerendes interesser i 
alt fra uddannelses- til boligpolitik.

Studenterrådgivningen ➔ For-
ening, der yder social og psykologisk 
hjælp til studerende på videregående 
uddannelser. 

Studieordning ➔ Som ny studerende 
er det en god idé at sætte sig ind sit fags 
studieordning. Den angiver, hvilke fag og 
eksamener du som studerende skal gen-
nemføre. Samtidig er studieordningen 
også dit formelle regelsæt for fx eksamen 
og dispensationsmuligheder.

Studienævn ➔ Nævn på de enkelte 
uddannelser bestående af studerende og 
VIP’er, som »har til opgave at sikre tilret-
telæggelse, gennemførelse og udvikling 
af de uddannelser og den undervisning, 
som henhører under studienævnet« (ku.
dk). Det er studienævnet, der afgør sager 
om dispensation og merit – og som laver 
udkast til nye studieordninger. 

SU ➔ Den er verdens højeste. Just saying. 
Måske skal du ud og demonstrere for 
den. Regeringen vil i hvert fald afskaffe 
SU'en på kandidaten og erstatte den med 
et lån.

SUND ➔ Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet.

Svensk nummerplade ➔ Kunne du 
godt tænke dig at blive reduceret til en 
bogstav-og-tal-kode? This is your lucky 
day! På KU får du tildelt et alias bestå-
ende af tre bogstaver og tre tal – ligesom 
en svensk nummerplade. Din svenske 
nummerplade er dig. Du er din svenske 
nummerplade. Lær den udenad, sig den 

i søvne og brug den til at logge ind i KU's 
jungle af it-systemer. Med venlig hilsen 
xyz999.

Søndre Campus ➔ Område på Amager, 
som huser Det Humanistiske Fakultet, 
Det Teologiske Fakultet, Det Juridiske 
Fakultet og en mindre del af det Natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet. Engang 
kendt under et andet navn ● (se KUA).

T
TAP ➔ Forkortelse for ’teknisk admini-
strativt personale’. Det er TAP’erne, der 
får tandhjulene til at dreje rundt i den 
store KU-maskine. Der er 5.000 af os, lige 
fra rektor til dem, der tømmer skralde-
spandene (ja, sågar også de ydmyge jour-
nalisthænder, der tamper disse linjer). 

Taxameter ➔ Prisen på dit hoved. Eller 
sagt med andre ord: det beløb, univer-
sitetet indkasserer fra staten, når du 
består et års eksamener. Beløbet runder 
95.000 kroner, hvis du er fra SUND eller 
SCIENCE, og 45.000 kroner, hvis du er 
fra HUM eller SAMF.

Tutor ➔ En ældre studerende, der fun-
gerer som vejleder for nye studerende. 
At være tutor på KU er en ædel disciplin. 
Så ædel, at der endda findes en tutorpris, 
som i 2016 gik til tutorholdet på Biologi.

 U
UCPH ➔ Den officielle engelske forkor-
telse for University of Copenhagen. Ikke 
KAY-YOU, nej.

Uddannelsesloft ➔ Ikke at forveksle 
med glasloft ● (det er det, der holder 
kvinderne væk fra professoraterne, se X.) 
Begreb, som kom i vælten, da et politisk 
flertal fjernede din mulighed for at tage 
en ny videregående uddannelse på et 
tilsvarende eller lavere niveau end din 
senest afsluttede. Med andre ord: bliver 
du bachelor i et fag, kan du ikke søge ind 
på en anden bachelor (eller skifte kurs 
og blive folkeskolelærer, sygeplejerske, 
journalist, oberst, designer, m.m.), før 
du har arbejdet/trillet tommelfingre i en 
karantæneperiode på seks år. Forbuddet 
mod dobbeltuddannelse er blevet kritise-
ret af studerende og universiteter for at 
fjerne fleksibiliteten i unges uddannelse 
● (se Doh!).

#uddpol ➔ Gør endelig brug af dette 
hashtag, når du på Twitter, Instagram 
eller andre sociale medier skal beklage 
dig over fremdriftsreformen eller anden 
uforståelig uddannelsespolitik.

Underviser ➔ Eller forelæser. Det 
hedder ALDRIG 'lærer' – det var noget, 
der hørte folkeskolen og gymnasiet til. 
Man får pisk over ryggen med skorpio-
ner, hvis man siger ’lærer’.

Uniavisen ➔ Københavns Universitets 
uafhængige, prisvindende avis til stu-
derende og ansatte – og alle andre, der 
vil læse med. Vi udkommer på nettet på 
både dansk og engelsk og seks gange 
årligt på papir og bliver glade for ris, 
ros, spørgsmål og debatindlæg sendt 
til uni-avis@adm.ku.dk. Som stu-
derende kan du blive en del af vores 

skribentnetværk, hvor du får journalistiske 
kurser, deltager i månedlige redaktions-
møder og skriver artikler – læs mere på 
uniavisen.dk.

Universitetsfirkanten ➔ ● (Se 
Nørregade).

Universitetsloven ➔ I 2003 gen-
nemførtes Universitetsloven, der 
erstattede universiteternes selvstyre 
med professionelle bestyrelser med 
eksternt flertal. Mange mener, at 
den var startskuddet til den politiske 
detailstyring, der er mundet ud i 
fx fremdriftsreform og dimensio-
nering. Helge Sander var minister, 
og han lancerede i samme moment 
mottoet 'fra forskning til faktura'. 
Alle ansatte, der har haft deres gang 
på universitetet i mange år, taler 
om et før og et efter. 2003 kan i den 
forbindelse betragtes som år nul. Uni-
versitetsloven er senest revideret 16. 
december 2014.

Universitetsparken ➔ Kileformet 
park, der lyser op mellem de arkitekto-
nisk set ikke altid så appetitvækkende 
bygninger på Nørre Campus. Huser 
Forårsfestivalen – og har de senere år 
fået et skud skønhed og biodiversitet af 
Vild Campus, en fællesbetegnelse for fem 
naturområder med 10.000 vilde planter. 

Universitetsradioen ➔ KU’s egen 
radiokanal med mottoet: Høj faglighed, 
dyb undergrund. Tune in på frekvens 
95,5 MHz, eller gå på opdagelse i radio-
ens mange podcasts på universitetsra-
dioen.dk.

Universitetsvalg ➔ Lucky you! Du skal 
stemme til et nyt valg. Hvert år i novem-
ber vælger medarbejdere og studerende 
repræsentanter til de organer, som er 
bestemt i Universitetsloven. Det gælder 
(på skift) bestyrelse, akademiske råd, 
institutråd, studienævn og ph.d.-udvalg.

V
VIP ➔ Very Important Person, javist, men 
på en anden måde end i fodboldloungen. 
På KU-dansk er VIP er forkortelse for 
Videnskabeligt Personale og bruges om 
lektorer, professorer, adjunkter, post-
doc’er m.fl.

Våde fag, de ➔ Har du en våd drøm 
om at læse et tørt fag? I akademia skel-
ner man mellem våde fag (SUND og 
SCIENCE) og tørre fag: SAMF, HUM, 
JUR og TEO. Førstnævnte kaldes også 
reagensglasfagene, fordi man trækker i 
røjsere eller kittel (og får våde fingre).

W
Winston ➔ Prorektor for uddannelse 
Lykke Friis’ hund, som ofte optræder 
på sin ejers Instagramkonto. Er ligesom 
sin ejer på orlov i efteråret 2017. Vil i 
modsætning til sin ejer ikke optræde som 
valgekspert på TV2 News under det tyske 
forbundsdagsvalg til september.

X
X ➔ 60 % af alle studerende på KU er 
bærere af dette kromosom alene. Men 
denne ratio ændrer sig, jo længere man 
bevæger sig op ad den akademiske kar-
rierestige. Af professorerne er hele 77 % 
bærere af både X- og Y-kromosomet.

 Y
Youtube ➔ Som enhver institution med 
respekt for selv sig er KU selvfølgelig også 
at finde på videotjenesten. Kanalen hed-
der ’University of Copenhagen UCPH’. 
Hos SCIENCE er de endda ekstra langt 
fremme i bussen med den selvstændige 
kanal ’ScienceCopenhagen’.

Z
Zoologisk Museum ➔ Her findes Misty 
(et 17 meter langt diplodocus-skelet af 
en ægte dinosaur), et skelet af en kaske-
lothval, som strandede på den jyske 
vestkyst, en firbenet fisk, et elefantfoster 
i sprit, et hvalhjerte på 100 kilo og meget 
mere. I kælderen siges det, at der er 
10.000.000 døde dyr. Og så er det gratis 
at komme ind for studerende på KU. I 
2022 flytter museet ind på det nye Natur-
historiske Museum.

Æ
Æresdoktor ➔ Den allerhøjeste akade-
miske anerkendelse, som kan opnås uden 
at man har forsvaret dansk doktordispu-
tats. Churchill blev fx æresdoktor ved KU 
i 1950. ● ( Se Årsfest).

Ø
Øresundsakvariet ➔ Danmarks 
mindste, men absolut hyggeligste salt-
vandsakvarium. Akvariet ligger på Nord-
havnen i Helsingør lige ud til Øresund, 
og biologistuderende fra KU kan komme 
gratis ind. Vi andre må slippe 75 kr., men 
så er der også adgang til super-duper 
snorkelstier.

Å
Årsfest ➔ Københavns Universitet blev 
grundlagt i 1479 – og fejrer årligt (den 
tredje fredag i november) sin grundlæg-
gelse med tamtam i Festsalen med Dron-
ningen som æresgæst. Her uddeles årets 
guld- og sølvmedaljer, æresdoktorer 
promoveres, og hæder tildeles årets 
underviser, årets innovation og årets 
internationale ide. 

Den røg ud af ordbogen i år
Ralfie ➔ En selfie med tidligere 
rektor Ralf Hemmingsen. 
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Gør din verden større

MER”MER”
Scener fra et ægteskab
----------------------

Ingmar Bergmans klassiker kradser 
i relationen mellem kvinde og mand. 
Dit forhold er ikke så elendigt, 
som du tror. 

Premiere: 31/08 2017
Køb billetter på kglteater.dk







Silk & knife 2
--------------

En silkeblød og knivskarp forestilling 
om følelser og fantasi. Koreografen Jiri 
Kylian er tilbage, 10 år efter første 
succesfulde forestilling. 

Premiere: 30/09 2017 
Køb billetter på kglteater.dk
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1
SPAR OP. Det koster penge at begynde på uni-
versitetet. Mellem IKEA-ture, pensumbøger og 
pendlerkort kan studiestart ende med at blive en dyr 

omgang, så det er smart at have en opsparing at tage af. 
Der er også udgifter til sociale aktiviteter såsom introuge 
og rustur, som nemt kan glemmes i farten - og alle de øl 
du kommer til at drikke i fredagsbaren, betaler jo heller 
ikke sig selv.

2
LÆR SPROGET. På universitetets gange kom-
mer du til at høre mange nye og forunderlige 
udtryk – de er en del af den særlige sprogkode, der 

anvendes på campus. KU-sproget er en særegen sociolekt 
[variant af et sprog der er fælles for medlemmer af en 
bestemt social klasse; jævnfør gruppesprog] fyldt med 
absurde forkortelser og meget lange ord, som kommer til 
at tage tid at lære. Gør dig selv en tjeneste og læs lidt op 
på universitetets lingo inden studiestart, så kan du også 
nemmere følge med i samtalen og grine på de rigtige 
tidspunkter. Vi har gjort en del af arbejdet for dig på side 
15-18.  

3
FÅ VENNER. Selv om der er mange ting at 
holde styr på, så kig forbi de sociale arrange-
menter og fredagsbarer på dit nye studie - også 
hvis du måske ikke føler dig feststemt. Du kan 
sagtens nøjes med at drikke en tonic uden gin, 

det vigtige er, at du bruger tid med dine nye studiekam-
merater og gør en indsats for at lære dem at kende. Det 
sociale fællesskab kommer til at bære dig igennem nogle 
rigtig hårde, nederen og trælse tider på studiet såsom 
oplæsning til reeksamen i metode. 

7.270 gange hjerteligt velkommen til KU's russer. På uni er der uoverskueligt mange nye 
ting at forholde sig til, og man bliver nemt overvældet. Her fortæller en erfaren stude-
rende, hvad hun ville ønske, hun havde vidst, da hun stod på tærsklen til studielivet.

AF LIV ROSSANDER

10
4 

HAV HOBBYER. Ikke-studierelevante aktivi-
teter kan give mere overskud i hverdagen. Kors-
stingsbroderi, eller en tur i øvelokalet eller på 

fodboldbanen giver markant mindre dårlig samvittighed 
end et Netflixmaraton og kan gøre læsningen lettere at 
gå til. Ikke alting i dit liv behøver at handle om dit nye 
studie, og det er både sundt og dejligt at få en pause og 
tømme hovedet.

5 
SLAP AF. Husk at tjekke ud og holde pauser. 
Der sker tusind ting til studiestart, og det er ikke 
let både at være social med sin nye læsegruppe 

og holde fast i de gamle venskaber, samtidig med at 
man jonglerer dét at ville være en god studerende og få 
læst hele pensum. Tillad dig selv pauser og pusterum 
undervejs - det er helt okay. Der er ingen der kan, gider 
eller skal lave noget hele tiden – selv om det ser sådan 
ud på Instagram. Det er seriøst ikke fedt at ende i en 
stress-statistik.
 

6 
VÆR SOCIAL Det kan være en god ide at 
melde dig ind i fredagsbarudvalget, bogklub-
ben eller andre foreninger på campus. Du 
lærer universitetet at kende på en anden måde, 
når du forpligter dig til mere og andet end at 

læse pensum. Det er også en fed mulighed for at lære 
folk fra andre årgange og fag at kende - noget som ellers 
kan være svært. 

7 LÆS RIGTIGT. Nu er der jo ingen rigtig eller 
forkert måde at læse på. Men det kan være nemt 
at forestille sig, at de andre studerende sidder på 

læsesal til langt ud på natten og engagerer sig i alle stu-
diets foreninger, og at det så må være den rigtigste måde 
at være universitetsstuderende på. Det er det ikke - Der 
er lige så mange måder at være studerende på, som der 
er studerende. Vi tackler uni-life helt forskelligt og har 
forskellige prioriteter og præferencer - og det er fuld-
kommen normalt! 

8 DROP KARAKTERRÆSET. Karakterer i gym-
nasiet og på universitetet er ikke det samme. Dine 
karakterer på universitetet har ikke de samme 

implikationer, og du bedømmes også ud fra et helt andet 
sæt af færdigheder, så du skal ikke være bekymret over at 
falde ned ad skalaen – det gør de fleste. Så længe du sæt-
ter dig ind i stoffet og gør din bedste for at forstå det, så 
går det som regel helt fint. Om 2 år (eller 2 måneder) er 
der ingen, inklusiv dig selv, der vil kunne huske eller gå 
op i, om du fik 12 eller 4 i den der videnskabsteoretiske 
eksamen på første år. 

9 BRUG REEKSAMEN. På universitetet har 
du som regel 3 forsøg til at bestå en eksamen, 
og der er absolut ingen skam i at gå til reeksa-
men. Du kan bruge muligheden for at rykke 
en eksamen, hvis du ikke har mulighed for at 

forberede dig tilfredsstillende eller har mange eksaminer 
oveni hinanden. Reeksamen kan være et planlægnings-
redskab, som kan mindske presset i eksamensperioden. 
Det kan give dig mere ro i hovedet og være en mulighed 
for at forberede dig bedre.  

10 
STIL KRAV. Du læser først og fremmest 
på universitetet for din egen skyld, og du må 
gerne stille krav til dine medstuderende og 

undervisere. Du har ret til at stille spørgsmålstegn ved 
– eller klage over – universitetets, fakultetets eller din 
undervisers beslutninger. Hver femte eksamensklage 
giver den studerende medhold, så selv om det kan virke 
tidskrævende eller bureaukratisk, så er det ikke nyt-
teløst. Mange af de ansatte i studievejledningen er selv 
studerende, og de er der for din skyld, så tøv ikke med at 
gå til dem, hvis du er i tvivl om noget. 

ting jeg gerne ville have vidst inden 
 jeg begyndte på universitetet
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Studiet 
UDEN 

karakterer
Antropologi tiltrækker elitestuderende med tårnhøje gennemsnit fra gymnasiet. 

Nu dropper instituttet alle karakterer på første år for at værne om de studerendes 
mentale sundhed. De skal lære at tage chancer, og de skal lære at fejle.

AF KRISTIAN LINDHARDT

F
orestil dig, at du sidder til et velkomstarrangement for nye 
studerende. Du sidder på en klapstol udenfor i solskin-
net omringet af nye ansigter. Det er sidst i august. Du har 
trodset de tårnhøje odds og har sikret dig en stol med et 
snit på 10,8 – eller er smuttet gennem kvote 2-nøglehul-
let og har fået en af de eftertragtede pladser i flokken af 
nyslåede akademikeraspiranter.

Kig nu på de to, der sidder til højre for dig og de to, der 
sidder på din venstre side. Mindst en af jer fem er droppet 
ud inden næste sommer, og mindst en af jer vil ende med 
at søge psykologhjælp på grund af præstationspres, stress, 
lavt selvværd eller depression.

Sådan tegner det bekymrende billede sig lige nu på 
Institut for Antropologi på Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet. Frafaldsprocenten for folk, der dropper 
ud i løbet af første år, rager op blandt de højeste på 

F
Københavns Universitet og har gennem de sidste par år 
ligget over 20 procent. På dette, et af universitetets mest 
populære og anerkendte studier, føler mange studerende 
sig pressede, og stadig flere ender med at bukke under 
med psykiske problemer. 

Men nu skal bøtten vendes. Det mener Institut for 
Antropologis nye studieleder Heiko Henkel, der ikke sad 
længe i sin stol før han smøgede ærmerne op og satte et 
stort, fedt kryds i toppen af sin to do list. Han har elimi-
neret karaktergivningen på uddannelsens første år med 
øjeblikkelig virkning. Og årets 
nye kuld studerende får ikke 
et eneste tal møntet på deres 
præstation før de kommer på 
3. semester:  

»Det er en invitation til at 
turde mere. De studerende 
kommer jo kun ind, hvis de 
har tårnhøje karakterer, men 
pludselig er det ikke det vig-
tigste. Det er det budskab, vi 
gerne vil understrege ved at 
fjerne karakterer fra første 
år,« siger Heiko Henkel til 
Uniavisen. 

Præstationssamfundet
Opråbene om dårligt psykisk helbred blandt unge i Dan-
mark har været høje og mange de seneste år. Der bliver 
skrevet kronikker om generation præstation og stribevis 
af debatindlæg af stressede, angstplagede og depressions-
ramte studerende. 

Studenterrådgivningen tager hver dag imod stude-
rende, der mentalt er nået ud, hvor de ikke længere kan 
bunde. Henrik Holm Hansen er en af de psykologer, der 
dagligt hjælper studerende med psykiske problemer. 
Og han er chokeret over, hvor hårdt ramt de er, når de 

kommer ind af døren: 
»De er belastede i en grad, der svarer til, hvad man 

ser i ambulantpsykiatrien. De har markante depres-
sive symptomer og angst. Og i det ligger der jo en 
masse af det, man i daglig tale vil kalde stress og 
præstationsangst.«

Flere mennesker i verden lider i dag af psykiske pro-
blemer end af kræft, malaria og HIV/aids. Lad lige den 
synke ind. Depression alene er for nyligt blevet den mest 
udbredte sygdom i verden. Lige nu er mere end 300 

millioner mennesker ramt på 
verdensplan, og kun halvdelen 
bliver behandlet. Alligevel er 
psykisk helbred stadig indhyl-
let i et røgslør af tabuer og 
stigmatisering. 

Da WHO i april afholdt 
årets World Health Day, 
var temaet derfor passende 
Depression: Let’s Talk. WHO’s 
direktør Margaret Chan brugte 
anledningen til at sende et 
nødråb ud til alle verdens 
lande: 

»De her tal er et wake-up 
call til alle lande om at gentænke deres tilgang til men-
talt helbred og behandle det med den akutte nødvendig-
hed, det fortjener.«

Når verdenssamfundet er begyndt at italesætte pro-
blemet som en folkesygdom, skyldes det også de økono-
miske følgevirkninger. Faldet i produktivitet hos depres-
sionsramte kombineret med følgesygdomme koster på 
verdensplan over en trillion dollars ifølge WHO. Det vil 
sige mere end seks milliarder, milliarder kroner (ja, der 
er 18 nuller). 

Tilbage til de personlige omkostninger. Depression og 
andre alvorlige diagnoser er, som psykolog Henrik Holm 

»Jeg skulle jo bare 
have sagt noget. Det 

FORTRYDER jeg  
virkelig i dag.«

Anonym  
antropologistuderende  

der er droppet ud
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Studiet 
UDEN 

karakterer
Ud med skammen

Psykologens  
6 råd

Studerende skal ændre deres tan-
kesæt. På næste side ser du, hvor-
dan. Når en tanke, der er så simpel 
som Carol Dwecks 'mindsetmo-
del' kan virke revolutionerende, 
skyldes det, at den stritter imod 
det meste af det, vi ser og hører 

omkring os.

Ifølge psykolog Henrik Holm Han-
sen lærer studerende i dag, at de er 
det værd, som man kan se på deres 

karakterer, linkedin-profiler og 
CV’er. Når de studerende ikke gør 
det, de bliver bedt om, er det for-

kert. Og når de gør præcis som de 
bliver bedt om, bliver de afskrevet 
som '12 talspiger'. Det har skabt en 
tendens, hvor studerende vender 
skylden indad og skammer sig. 

RÅDENE 
1. Øv dig i at være sårbar

2. Øv dig i at turde fejle

3. Øv dig i at tro på, at det er  
okay at fejle 

4. Fokuser på din indsats frem for  
din præstation og andres  

bedømmelse af den

5. Sig højt, når noget er svært (du 
vil opdage, at andre har det på 

samme måde) 

6. Bed om hjælp, når du har  
brug for det.

Hansen beskriver, ofte den ubehagelige endestation for, 
hvad der starter som præstationspres og stress. Derfor 
er det så vigtigt at opdage og afbøde allerede i de tidlige 
stadier. 

Da studerende på KU sidste år blev spurgt til deres 
studietrivsel, svarede mere end halvdelen, at de havde 
daglige symptomer på stress. Og antallet af studerende, 
der sygemelder sig med stress fra deres studiejobs, er for-
doblet på bare et år. 

»Folk oplever mindre fleksibilitet på studiet og et præ-
stationspres over at skulle gennemføre studiet hurtigere. 
Og en rigtig stor spejling i andre. Der er ofte fokus på 
det ydre: karakterer, karriere og så videre,« siger Henrik 
Holm Hansen. 

Performancekulturen 
På Antropologisk Institut arbejder to studievejledere - en 
studerende og en færdiguddannet – for at højne de stu-
derendes trivsel.  

At gøre oprør mod den præ-
stationskultur, der efterhånden 
er blevet podet på de fleste af 
os, kræver mod, siger kandidat-
studerende og studenterstudie-
vejleder Nanna Ploug Kollerup 
og karriere- og studievejleder 
Luise Mandrup Andersen, der 
gerne vil give de studerende 
mod til at fejle, imødekomme 
udfordringer og til at tale højt 
om deres usikkerhed.  

Luise Mandrup Andersen var 
den første, der sagde højt, at 
noget var helt galt på Antropo-
logi. Og hun blev kvinden bag 
det mentalitetsskifte, som de 
nu forsøger at indføre på instituttet. Karakterafskaffelsen 
er et led i den proces.

Det hele startede med nogle foruroligende tal fra 
Studenterrådgivningen: 

»Studenterrådgivningen lavede nogle oversigter over, 
hvad studerende henvender sig med. Og der hvor antro-
pologerne bonede ud var på præstationsangst. Der lå vi i 
top. Det fik os til at tænke, at det skyldes for meget fokus 
på performance, og at man skal kunne det hele,« siger 
Luise Mandrup Andersen. 

»En frygt for at fejle,« tilføjer Nanna Ploug Kollerup. 
»Ja, og det er den, vi gerne vil slå i stykker, pille ved 

og udfordre,« siger Luise Mandrup Andersen. 
Nanna Ploug Kollerup har læst på Antropologi siden 

2012 og bliver snart færdig med sin kandidat. Hun for-
tæller, at der slet ikke var det samme pres, da hun star-
tede – »men så kom fremdriftsreformen (i 2013 red.),« 
siger hun.

»Ja, og dimittendledighed og finanskrisen,« tilføjer Luise 
Mandrup Andersen. 

»Jeg synes i hvert fald, at de nye førsteårsstuderende 
tænker langt mere over, hvad der skal ske om tre år. De 
tænker meget fremad. Da jeg startede, var vi sådan ’det 
tager vi, som det kommer.’ Nu stresser man meget mere 
over det,« siger Nanna Ploug Kollerup.

Passionspræget
Antropologisk Analyse har undersøgt, hvorfor så mange 
dropper ud, og en af de primære grunde er, at der er 
en forestilling om Antropologi som et passionspræget 
studie – et fag, som de studerende forventes at gå ind i 
med liv og sjæl. Det kan Luise Mandrup Andersen godt 
genkende:

»Der er nogle, der føler, at man skal brænde for det 
her fag. Det egner sig ikke til bare at være et studie. Det 
er et identitetsfag på en måde.«

»Og hvis folk ikke fanger den 
med det samme, kan de godt føle 
sig udenfor,« tilføjer Nanna Ploug 
Kollerup.

»Nemlig,« istemmer Luise 
Mandrup Andersen, »og hvis de 
oven i købet får en dårlig karak-
ter, så er det helt forfærdeligt: 
’Jeg brænder ikke for det, og jeg 
kan heller ikke finde ud af det, for 
jeg fik kun 7. Ud med mig.’«

Én af de frafaldne studerende, 
der medvirker i undersøgelsen, 
stødte tidligt på forventningen 
om, at Antropologi er et fag, man 
forventes at brænde for:

»Jeg tror, det var en af de før-
ste forelæsninger, hvor vi fik at 

vide, at der var virkelig mange, der gerne ville sidde her. 
Så vi skulle være rigtig glade for, at det var os, der var 
der. Det følte jeg sådan lidt pres, fordi jeg ikke lige med 
det samme kunne mærke den der gnist.«

Det fastlåste tankesæt
Som mennesker har vi altid spejlet os i hinanden. For-
skellen i dag er, at vi gør det mindre ansigt til ansigt og 
mere digitalt. Problemet ved det er, at de sociale medier 
er domineret af succeshistorier, og nyhedsmedierne 
er domineret af konflikthistorier. Det viser adskillige 
studier. 

Nyhedsmedierne fodrer os altså især med historier 
om fællesskabet, når det ikke fungerer – om vores eget 
samfund og om resten verden, når tingene går galt. Det 
giver (sammen med andre faktorer) grobund for en mere 
individualiseret måde at leve på. 

På det individuelle niveau bliver vi til gengæld mødt 

af glansbilleder på de sociale medier - retoucherede 
udgaver af andres liv, som vi spejler os i, men ikke selv 
kan leve op til. 

Det skaber rum for en tavshedskultur om personlige 
nedture og problemer – en skam over at føle sig util-
strækkelig og en frygt for at blive opdaget: 

»Jeg hørte én sige, at hun ikke kom til forelæsnin-
gerne, når hun ikke havde forstået teksterne, fordi så 
ville alle jo finde ud af, at hun ikke havde forstået dem. 
Det tænker vi jo er irrationelt, for så skal du jo netop 
komme for at få dem forklaret og uddybet. Men det er jo 
den præstationsangst, der viser sig der. Og vi er trætte af 
den. Vi vil den til livs,« siger Luise Mandrup Andersen.

Nanna Ploug Kollerup har en konkret ide til hvordan: 
»Vi hører, at når der så endelig er nogen, der siger til 
deres læsegruppe ’jeg synes altså, det var lidt svært det 
her’, så åbner det hele sig pludselig, og så siger de alle 
sammen med et lettet suk: ’det synes vi også’.«

En anden frafalden studerende fra Antropologisk 
Analyses undersøgelse fortæller om sin oplevelse af 
bitterheden ved at vente for længe med at sige højt, at 
studiet var svært: 

»Jeg fortalte det først til min studiegruppe, efter jeg 
var droppet ud. Og da jeg så sagde det, sagde de alle 
sammen, at de virkelig godt kunne forstå mig, for 

»De studerende er 
BELASTEDE i en 

grad, der svarer til, 
hvad man ser  

i ambulant-
psykiatrien« 

Psykolog Henrik Holm Han-
sen, Studenterrådgivningen
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Antropologistuderende 
demonstrerer på deres 
institut for mere feedback. 
Arkivfoto, februar 2015.



sådan havde de det også. Så jeg skulle jo bare have sagt 
noget. Det fortryder jeg virkelig i dag.«

Flere af undersøgelsens frafaldne studerende siger, 
at det er svært at tale om deres udfordringer, fordi 
ingen andre gør det. For nogle resulterer det i den kon-
klusion, at de bare ikke er kloge nok. Herom lyder det i 
Antropologisk Analyses rapport:

»Frustrationen over denne erkendelse bliver yder-
ligere udfordret i forbindelse med jagten på studier-
elevante jobs og frivilligt arbejde. Fordi underviserne 
lægger vægt på vigtigheden af studierelevant arbejde, 
vægter det også højt blandt de studerende. Således 
følte mange, at ambitionsniveauet var højt og præget af 
en intern konkurrence de studerende imellem. Denne 
konkurrence har for nogle af de ophørte og aktive 

studerende besværliggjort og udfordret et godt forhold 
til deres studiekammerater.« 

Undersøgelsen viser, at det er en gennemgående 
erfaring, at det kan være svært at tale med studiekam-
merater om frustrationer og problemer med uddannel-
sen, og at det har været medvirkende til mange stude-
rendes endelige beslutning om at stoppe.

Det udviklende tankesæt 
Snart bliver campus fyldt af studerende, og så går 
det løs igen. Studenterrådgivningen modtager hvert 
år langt de fleste henvendelser i september måned. 
Studiestarten er altså den mest kritiske periode for de 
studerende, og alt tyder på, at tendensen fortsætter på 
samme måde i år – men ikke på Antropologi, hvis det 

står til studievejlederne:
»Det skal være godt. Det skal være sjovt at studere. 

Vi vil gerne fange folk, inden det går galt,« siger Nanna 
Ploug Kollerup.

De fortæller, at det kulturskifte, de så gerne vil ind-
føre, er baseret på ’mindsetmodellen’, der er opfundet 
af den amerikanske psykolog Carol Dweck og kort sagt 
går ud på, at man skal fejle for at lære. 

Ifølge Carol Dweck har vi enten et fastlåst tankesæt 
eller et udviklende tankesæt. Nogle har lidt af begge 
dele. Hendes pointe er, at vi skal forsøge at anlægge et 
udviklende tankesæt, og det gør vi ved at turde fejle og 
lære nyt stof, være åben over for forandringer og ikke 
altid søge de sikre løsninger. Hun vil væk fra det fastlå-
ste tankesæt, hvor man kun gør det, man allerede ved, 

Studie- og karrierevejleder 
Luise Mandrup Andersen (tv) 
og studenterstudievejleder 
Nanna Ploug Kollerup vil 
ruske i præstationskulturen 
på Antropologi. 
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DET UDVIDEDE  
MINDSET

Tror, at intelligens og evnen til at 
blive en god studerende kan udvik-

les. Vil derfor gerne lære, så ...

HILSES VELKOMMEN

HÅNDTERES MED VEDHOLDENHED

ER VEJEN TIL MESTRING

KAN MAN LÆRE AF

ER EN INSPIRATION

UDFORDRING

FORHINDRING

INDSATS

KRITIK

ANDRES SUCCES

DET FASTLÅSTE  
MINDSET

Tror, at intelligens og evnen til at 
blive en god studerende er fast.  
Vil derfor gerne se god ud, så  ...

Den amerikanske psykolog Carol Dweck har udviklet en  
model, der viser hvordan et fastlåst mindset bliver udvidet. 

JEG UNDGÅR

JEG GIVER OP  VED

JEG FINDER DET NYTTELØST MED

JEG IGNORERER

JEG FØLER MIG TRUET AF

»Jeg plejer at sige til 
dem, at jeg for guds 

skyld håber, at de alle-
sammen får en 02’er 
eller en 00’er. Bare  

for at prøve det«
Studievejleder Luise Mandrup  

Andersen, Antropologi

Dweck, C. (2006): Mindset. 
How you can fulfill your potential. Constable & Robinson Ltd, London. 

Interrupt  
dit tankesæt

man kan. For hvis vi kun gør det, vi allerede kan, går vi 
glip af at lære alt det, vi ikke kan endnu. 

Frygten for at fejle er ifølge Luise Mandrup Ander-
sen og Nanna Ploug Kollerup noget, de studerende 
tager med sig fra gymnasiet. 
Med de vanvittigt høje snit, det 
kræver at få adgang til de fle-
ste videregående uddannelser, 
bliver gymnasieelever bange 
for at række hånden op og 
sige noget forkert. De lærer at 
fremstå perfekte og siger der-
for kun det, de allerede ved.

»De bliver meget vant til 
i gymnasiet at finde ud af, 
hvordan man kan passe ind, og 
hvilke regler, man skal leve op 
til. Det første de spørger om til 
studiestart er: ’Hvad skal der 
ske til eksamen, og hvordan 
kan vi få 12?’ i stedet for at 
træde et skridt tilbage og sige 
’okay, nu er vi på universitetet. Nu skal jeg bare lære’,« 
siger Nanna Ploug Kollerup og bakkes op af Luise Man-
drup Andersen:

»Det skal aflæres, og det tager tid. Især på bache-
loren, hvor de studerende er meget præstations- og 
resultatorienterede og overhovedet ikke proces- og 
læringsorienterede.«

Lav en film
Luise Mandrup Andersen siger, at de faktisk har en ret 
fleksibel studieordning på Antropologi. Når man skri-
ver speciale, kan man fx lave en film eller en museums-
udstilling i stedet for at skrive en lang rapport:

»Der er faktisk strukturelt i uddannelsen indlagt en 
mulighed for at skeje fagligt ud. Alligevel vælger langt 
de fleste det klassiske speciale. Vi skal ruske i dem. Vi 
skal få dem til at turde noget. De skal ligesom springe 
ud i at turde fejle.«

Luise Mandrup Andersen fortæller, at det er svært at 
præge de gamle studerende, fordi mange af dem alle-
rede er kommet ind i nogle uheldige rutiner. 

»Men de helt nystartede, som sidder der 1. septem-
ber – det er dem, vi prøver at gribe fat i.« 

Studieleder Heiko Henkel er fast i sin overbevisning 
om, at afskaffelsen af karakterer på første år vil ned-
bringe frafaldet på Antropologi. Han tror, at der alle-
rede vil kunne ses en ændring næste år. 

KU bevæger sig dog overordnet set i stik modsat 
retning. For studerende, der søger udlandsophold på 
oversøiske aftaler (udenfor Europa), bliver det fra nu af 
udelukkende karaktererne, der afgør, om de kommer af 
sted. Det har ellers altid været motiverede ansøgninger. 

Det kalder Heiko Henkel et »benspænd« for det 
ønskede kulturskifte, fordi udlandsophold er så central 
en del af antropologistudiet, at mange studerende vil 
føle sig endnu mere pressede til at få gode karakterer. 
Han holder dog fast i at afskaffe karaktererne på første 
år og siger, at de nok skal finde en bedre løsning på det 
med udlandsopholdene:

»Det er vigtigt, at de nye studerende får endnu mere 
rum til at udfolde deres kreativitet, finde deres vej i 
faget og blive studerende. Det at tage karaktererne væk 
er et lille skridt i det her større projekt.«

En ny begyndelse
Luise Mandrup Andersen er glad for, at karaktererne 
på første år bliver afskaffet, og det hænger fint sammen 
med den velkomst, hun er ved at planlægge for de nye 
studiestartere: 

»I stedet for at fokusere på de klassiske ting, som 
hvor biblioteket ligger, så vil vi have mere fokus på, at 
’nu er I her, ned med skuldrene, billetten er indløst, 
nu er det lige meget med de der karakterer. Nu er det 
læring, nu er det proces, nu er det at prøve ting af –
karakterer fra nu af er mere eller mindre ligegyldige.’«

Hun vil også invitere alle de nye studerende ind til 
en individuel samtale for at hjælpe dem med at lukke 
op for hvad de har svært ved i starten af studiet: 

»Så kan jeg nemlig tage fat i det og sige ’ved du 
hvad, jeg har snakket med 27 andre, og de siger præcis 
det samme som dig’. Jeg vil gerne ruske lidt i dem og 
sige ’bare rolig, det går nok. Også selv om du fejler. 
Faktisk netop hvis du fejler.’«

Studievejlederne forklarer, at det er afgørende for 
dem, at de får underviserne med om bord. For det er i 
undervisningen, man bedst når ud til de studerende. 
Det kan være svært som studievejledning, der for det 

meste skal opsøges på de stu-
derendes eget initiativ. 

Henrik Holm Hansen fra 
Studenterrådgivningen ken-
der til frustrationen over at 
sidde med hjælpen, men ikke 
altid at ramme dem, der har 
behovet:

»Det skal ikke bare være 
et tilbud. Det skal være 
noget, der gennemsyrer hvert 
institut på alle niveauer og 
som kan nå de studerende. 
Optimalt set kan man tale 
om en kulturændring. Jeg 
tror også, at sprogbrugen er 
rigtig vigtig. Hvordan man 
får fortalt, at det er okay at 

have det svært, og at når man har det svært, så er der 
muligheder.«

Hos Studenterrådgivningen er de også allerede 
begyndt at lave forebyggende kampagner, så færre stu-
derende når derud, hvor de har brug for psykologhjælp.  
 Henrik Holm Hansen ser det, studievejledningen har 
gang i på Antropologi, som en enestående mulighed 
for, at Studenterrådgivningen kan samarbejde med 

forskellige studier om at løfte præstationspresset fra de 
studerendes skuldre: 

»Det er helt fantastisk. Det lyder som om, de er i 
gang med at gøre noget af det, som vi arbejder med 
herinde i forhold til stress, nemlig at fjerne opmærk-
somheden fra et ydre fokus, altså det, som man skal 
opnå, en præstation. Og gå hen imod et indre fokus: 
’Hvad er min lyst til at studere, hvis ikke jeg skal have 
gode karakterer?’ Hvor målet bliver læring frem for en 
præstation, som man enten kan være succesfuld eller 
ikke succesfuld i,« siger han. 

Eksport til andre studier
For Luise Mandrup Andersen er forebyggende tiltag 
så god en ide, at man ikke skal holde den for sig selv. 
Derfor har hun mødtes med studievejledningerne fra 
HUM, SUND og SCIENCE og fra CBS, RUC og DPU for 
at planlægge, hvordan de kan udskifte præstations- og 
tavshedskulturen på andre studier, så alle studerende 
får mod på at fejle.

Og hvis nogle af de studerende, der kommer til at 
sidde der til studiestart  – på klapstolen i solen (den må 
sgu da komme frem på et tidspunkt), nu skulle ærgre sig 
over, at karaktererne er blevet afskaffet, og de må vente et 
helt år med at jagte 12-taller - så er Luise Mandrup Ander-
sen fuldstændig klar i spyttet: 

»Jeg plejer at sige til dem: ’Jeg håber for guds skyld, at 
I allesammen får en 02’er eller en 00’er. Bare for at prøve 
det. For så vil I konstatere: Der sker ikke noget. Jeg får 
ikke et klaver i hovedet. Der sker vitterligt intet.’« 

LÆRING KAN GÅ I STÅ, OG MAN 
UDNYTTER IKKE SIT POTENTIALE

LÆRING UDVIKLER SIG, OG MAN 
UDNYTTER SIT POTENTIALE
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Lille føl ...

UDEN FOR BILLEDET 
Dyrepasserelev Louise Ander-
sens hånd kan anes helt til ven-
stre. Sammen med dyretekniker 
Bent Hansen, der har arbejdet 
her siden 1995, har hun gjort føl-
let klar til operationen og holder 
nu øje med puls og åndedræt.

DYRLÆGERNE
Stine Jacobsen (i midten) er 
professor i stordyrskirurgi. 
Under operationen er hendes 
vigtigste opgave at super-
visere dyrlægestuderende 
Emilie Larsen (tv) og dyrlæge 
Ditte Adler, der er i gang med 
en europæisk specialistud-
dannelse i stordyrskirurgi.

Kl. 9.56 køres patienten ind. 
Han er tre måneder gammel, 
190 kilo tung og i fuld narkose. 
Fem mennesker står klar på 
operationsstuen – tre af dem  
er under uddannelse.
AF DENNIS CHRISTIANSEN. FOTO DANIEL HJORTH

Se flere  
reportagefotos  

fra operationen på 

uniavisen.dk
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PATIENTEN  
Er netop – i fuld narkose – blevet kørt ind 
på operationsstuen. Om lidt dækkes alt 
på nær området omkring lysken til, og 
operationen går i gang. Det tre måneder 
gamle føl er »lidt af en bandit« ifølge dyr-
lægerne. Han skal have fjernet lyskebrok, 
og i samme ombæring har ejeren bedt om 
at få ham kastreret.  Ejeren betaler for 
operationen.

OPERATIONSSTUEN
Der findes to identiske stuer på 
hospitalet – begge specialbygget 
til formålet. Et system af kraner 
og skinner i loftet gør, at tungt 
inventar (og de største patienter) 
let kan flyttes rundt. Universi-
tetshospitalet for Store Husdyr 
flyttede til Taastrup i 2008, da 
pladsen på Landbohøjskolen på 
Frederiksberg var blevet for trang.

Vi er på Universitetshospitalet for Store Husdyr i 
Taastrup. Dagen er startet med stuegang, hvor 
dyrlæger og veterinærmedicinstuderende har tilset 
patienter i hospitalets stalde – hovedsageligt heste, 

en håndfuld køer, et skravlet får og en ged, der har fået foder, 
den ikke kan tåle.

Det er tid til dagens første operation: Et tre måneder gam-
melt føl skal kastreres og opereres for lyskebrok. Efter han har 
fået den indledende bedøvelse har en dyretekniker og en dyre-
passerelev  løftet ham op på operationsbordet med en kran og 
gjort ham klar til operationen.

På operationsstuen tager veterinærkirurgen over igen – og 
uddelegerer. En stor del af operationen udføres nemlig af en 
veterinærmedicinstuderende og en dyrlæge, der tager specia-
listuddannelse i stordyrskirurgi. Universitetshospitalet er det 
eneste sted i Danmark, der kan give dem den slags erfaringer.

45 minutter senere er de færdige. Føllet bliver hejst fra 
operationsbordet og lagt på gulvet i opvågningsboksen, en 
stor celle med blødt gulv og bløde vægge. Når heste vågner fra 
fuld narkose, vil de straks forsøge at rejse sig, selv om de er for 
groggy til at kunne stå på benene. De studerende og dyrepasse-
ren sidder hos ham, mens han kommer til bevidsthed.
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 Eduroams 
sorte huller
Det er en kompliceret opgave at rulle trådløst net ud over en million 
kvadratmeter. På KU er de fleste problemer med Eduroam løst, og nu 
efterlyser it-afdelingerne hjælp til at dække de sidste sorte huller. 
AF NANNA BALSLEV
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 O
venstående messes i indebrændt 
deklamatorisk stil a la Yahya Hassan. 
Citatet stammer fra en sketch fra de 
veterinærstuderendes revy, Sme-
dierevyen, i 2014, hvor en Hassan-
parodi reciterede et klageskrift over 
en lang række it-problemer på Køben-
havns Universitet (KU). 

Eduroam er – som de fleste på KU nok ved – det 
trådløse net, som dækker hele universitetets område på 
knapt en million kvadratmeter og som bliver brugt af 
omkring 30.000 studerende hver dag. 

 Eduroam er et internationalt trådløst net for 
videregående uddannelser, der blev lanceret i 2002 og 
installeret på KU to år senere. Man kan også logge på 
netværket i udlandet, men først skal det dog installeres 
på de enheder, man anvender. 

Som sketchen ovenfor påpeger, har netværket haft 
sine udfordringer igennem årene. En del 

studerende har revet sig i håret, når deres 
computere ikke har kunnet få adgang til 
Eduroam – eller er hoppet af flere gange 
dagligt. 

Netværket på KU er dog blevet langt 
mere stabilt siden 2014. Eksempelvis 

målte Koncern-IT (universitetets fælles 
it-afdeling) dengang dækning og signal-

styrke i flere lokaler på blandt andet 
Jura og i Fællesadministrationen, 

der på det tidspunkt begge lå 
placeret i City Campus, hvor 

der var problemer med 
dækningen. 

»Vi havde en periode 
på næsten et halvt år, 
hvor der jævnligt var 
klager over, at man ikke 
kunne komme på – især 

på Jura. Så målte vi 
styrken på netværket og 

flyttede eller satte flere 
accesspunkter (trådløse 

forbindelsespunkter) op, som 
styrkede netværket og afhjalp 

problemet,« siger Klaus Kvorning, 
der leder Koncern-IT. 

30 procent logger forkert på
Overordnet set melder de studerende, 

at Eduroam fungerer godt i dag. 
Da Uniavisen i et Facebook-opslag 
spurgte de studerende til netværks-

dækningen, svarede de fleste, at det 
virker fint. 
Louise Pedersen, der læser dansk, 

oplever stadig problemer med at logge på 
ind i mellem, men understreger, at det er blevet 

bedre:
»Driften er blevet bedre, men det er stadig usta-

bilt. Heldigvis kan man bruge sit mobilnet, når man 
prøver at hente dagens slides,« siger hun.  

Hvis man har problemer med at komme på Eduroam, 
skyldes det, ifølge Klaus Kvorning, overvejende to fakto-
rer: Enten dækningen – at man er for langt fra et trådløst 
accesspunkt (eller at det af en eller anden årsag er bloke-
ret) eller kapaciteten – at så stort et antal studerende er 
logget på via samme accesspunkt, at nettet er overbela-
stet. Det problem opstår ofte, hvis mange studerende er 
på nettet på både computer og mobil til en forelæsning. 
Det sidste kender veterinærstuderende Therese Helgo-
gaard til:

»Hvis hundrede studerende logger på samtidig i et 
kæmpe auditorium, så er det næsten umuligt at sørge for 
hurtig dækning. Og det, at de studerende godt kan sidde 

med to eller tre enheder samtidig – fx smartphone, com-
puter og tablet, kan godt belaste systemet yderligere.«

I 30 procent af tilfældene skyldes problemer med at 
logge på dog, at computeren er opsat forkert, eller at der 
bliver brugt forkert password. 

En af dem der har oplevet gentagne problemer med 
at komme på netværket, er Philip Tobin, der læser stats-
kundskab på andet år. Han sidder tit i kantinen i kælde-
ren i bygning 4 på Center for Sundhed og Samfund og 
arbejder, men har ofte problemer med netforbindelsen: 

»Det er tit ret svært at komme på, eller også bliver 
man smidt af hele tiden. I eksamensperioden, hvor der 
er mange i bygningen, er det nærmest umuligt at komme 
på. Om aftenen er det nemmere, men nettet er stadig ret 
langsomt. Det ligger i kælde-
ren af en stor betonbygning, 
så jeg ved ikke, om det spil-
ler ind,« siger Philip Tobin, 
der også melder om proble-
mer i Christian Hansen Audi-
toriet på Statskundskab. 

»På Statskundskab skal vi 
hente mange af vores tekster 
elektronisk. Og det er et 
problem, hvis man ikke kan 
komme på. Jeg prøver altid 
at downloade alle teksterne 
på forhånd, for hvis jeg gør 
det på studiet, kan det ikke 
altid lade sig gøre.«

Der står en reol i 
vejen
Store auditorier med mange 
studerende kan altså belaste nettet. »Hvis en underviser 
som et led i sin undervisning vil have 100 studerende til 
at undersøge noget på nettet samtidig, så kræver det, at 
vi ved det i forvejen, så vi kan sætte flere accesspunkter 
op. Det er ikke alle undervisere, der tænker over det,« 
siger Klaus Kvorning og tilføjer, at fysiske faktorer også 
kan spille ind på dækningen: 

»Der kan også være 'døde punkter', hvor radiobøl-
gerne ikke når ind på grund af bygningernes arkitektur. 
Desuden kan det spille ind, at folk sidder på ældre lap-
tops, eller ikke har ændret deres password, så de auto-
matisk logger på med et gammelt password og derfor 
bliver afvist. Accesspunktet, der sender et netsignal er 
retningsbestemt, og det betyder, at hvis der fx står en 
reol og blokerer for signalet fra accesspunktet, så kan 
det være sværere at komme på,« siger Klaus Kvorning og 
tilføjer:  

»Vores forudsætninger for at gøre noget ved det, er 
at folk indrapporterer det. Vi samler systematisk op på 
alle henvendelser for at gøre det bedre. Vores mål er, at 
der skal være dækning på stort set hele universitetet. Der 
kan godt være nogle enkelte steder, hvor det ikke kan 
lade sig gøre på grund af beliggenheden. Det er en kom-
pliceret opgave at sørge for trådløst net på hele KU. Det 
kræver både et stort logistisk arbejde, en del planlæg-
ning og en masse udstyr,« siger Klaus Kvorning. 

Derfor skal du skifte password
En af dem, der kender til udfordringerne med at sørge 
for netdækning på KU er it-chef på SUND Allan Have 
Sørensen. 

»Det er et af de mere komplicerede områder, jeg har 
beskæftiget mig med inden for computere. Og det bli-
ver ikke nemmere af, at man ikke bare kan sætte en hel 
masse ekstra accesspunkter op, for så forstyrrer de hin-
anden,« siger han og fortsætter:  

»Der er en verden til forskel på trådløst net der-
hjemme og på et område på 1 million kvadratmeter 
som KU’s. Desuden har det stor betydning, om brugerne 
benytter langsommere ældre eller hurtigere nyere 
udstyr. Populært sagt bliver trådløst netværk opdelt i 
tidsrum, og jo længere tid, det tager at hente informatio-
ner, jo længere tid er det trådløse netværk optaget. Dette 
er specielt synligt i højkapacitetsområder som fx audito-
rier, hvor flere hundrede studerende har behov for net-
adgang, ofte med både smartphones og computere.«

Netværket er krypteret med brugernavn og password, 
fordi det ellers er for usikkert. En anden ting, der ofte 
giver problemer er, at man som bruger af Eduroam skal 
skifte password hvert halve år af hensyn til sikkerheden.

»Hvis man ikke har personlige passwords, så kan man 
principielt se, hvad andre brugere på samme trådløse 
netværk søger på ukrypterede hjemmesider. Der er ikke 

Om Eduroam
Education roaming. Et internationalt 

trådløst netværk for studerende med 2,6 
milliarder brugere. Det startede i 2002 
i Holland, og i dag findes der Eduroam-

hotspots på universiteter i mere end 
67 lande i Europa og resten af verden. 
Eduroam blev installeret på KU i 2004. 

Læs mere på www.eduroam.org

Hvis det ikke 
virker …

Kontakt it-afdelingen på dit fakultet. 
Du kan finde kontaktinfo på it.ku.dk/

kontakt/support_KU. Hvis du ikke indrap-
porterer, når nettet ikke virker, så har den 

centrale it-afdeling svært ved at finde 
fejlene og rette op på dem. 

nogen fornuftig måde at gøre det lettere på. Gæster kan 
godt logge på KU Guest-netværket, men det er ukrypte-
ret og udgør derfor en sikkerhedsrisiko. Vi har faktisk 
overvejet at forbyde folk med en KU-konto, at bruge net-
værket KU Guest,« siger Allan Have Sørensen.

De studerende siger intet
It-afdelingerne på KU opgraderer det trådløse netværk 
løbende, specielt inden for det sidste år er der opsat 
flere accesspunkter i auditorier, undervisningslokaler 
og læsesale. Og i sidste uge fik Allan Have Sørensen en 
melding om, at der er dårlig dækning på Panum i et af 
undervisningsområderne.

»Jeg talte med en underviser af anden årsag, som 
nævnte at der her havde 
været problemer i flere år. 
Det havde vi ikke hørt om 
tidligere, og vi har straks 
sat arbejdet i gang med en 
forbedring, så vi kan nå det 
inden studiestart. Det er ikke 
altid muligt at håndtere for-
bedringer under semestre, da 
lokalerne her jo er optaget af 
studerende.« 

»Der er også en del stude-
rende, der ikke er klar over, 
at man kan kontakte den 
lokale it-afdeling. Så jeg ser 
denne artikel som en mulig-
hed for at opfordre de stude-
rende til at henvende sig, hvis 
de oplever, at der er nogle 
steder, de ikke kan komme 

på. Vi tager alle henvendelser seriøst,« siger Allan Have 
Sørensen.

Her er vi fremme ved en vigtig pointe. Det er nemlig 
de færreste studerende, der kontakter deres lokale it-
helpdesk, hvis de oplever problemer med at komme på 
Eduroam. 

Det gælder også Philip Tobin fra Statskundskab, selv 
om han har oplevet problemer med at logge på i byg-
ning 4 på CSS i det år, han har læst på KU: 

»Jeg har aldrig rapporteret problemet til it-afdelin-
gen. Jeg har ikke tænkt, at det var en mulighed, og så 
er jeg bare gået på med mobilnettet. Men det burde 
man måske gøre,« siger Philip Tobin. Heller ikke Louise 
Pedersen har kontaktet it-afdelingen på Det Humanisti-
ske Fakultet.

»Jeg har godt tænkt på det, men så har jeg glemt det 
igen. Og når man har net på sin mobil er det nemmere 
bare lige at logge på det. Men så bliver problemet med 
nettet jo aldrig løst.« 
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»Jeg mindes KU-net, Absalon, 
virtuelt læringsmiljø
Intet svar, adgang nægtet 
Ny adgangskode skal etableres
Ny adgangskode etableres
Nettet svarer ikke
Eduroam svarer ikke på grund af  
ny adgangskode
Må ha hjælp«

»Jeg har aldrig rap-
porteret problemet til 
it-afdelingen. Jeg har 
ikke tænkt, at det var 
en mulighed, og så er 
jeg bare gået på med 

mobilnettet« 

Philip Tobin, 
statskundskabsstuderende



Hvorfor har en 
plante, som farver  
rødt, et navn, der 
betyder ’blå’?

Studerende der

FORSKER

32  UNIAVISEN  2017



 D
et er bare et ord, et 
undseeligt og ukendt 
et af slagsen – men ord 
har en betydning og 
historie, der kan lære 
os om, hvem vi er, og 
hvor vi kommer fra.

’Madder’ er ordet 
(på dansk: krap, red.). 
Det er engelsk, og 
refererer til en slægt af 

staudeplanter, hvis rødder man især i middelalderen og 
renæssancen brugte til at fremstille rød farve. For Mikkel 
Nørtoft, 33 år og nyuddannet kandidat i indoeuropæisk, 
gemte ordet på en gåde. For ’madder’s indoeuropæiske 
rødder (*modH-r) har en betydning, der ikke rigtigt pas-
ser med det, det beskriver. 

»Det mærkelige er, at en plante, som farver rød og har 
gule og hvide blomster, har et navn, der går tilbage til det 
indoeuropæiske ord for blå,« siger Mikkel Nørtoft.

Han stødte på mysteriet i forbindelse med sin praktik 
på KU’s Center for Tekstilforskning, og hans undersø-
gelse af det kom – som det meste af hans studietid – til at 
blande flere forskningsdiscipliner.

Indoeuropæisk for begyndere
I dag taler over tre milliarder mennesker indoeuropæi-
ske sprog. Dansk er indoeuropæisk. Det samme er tysk, 
engelsk, fransk, italiensk, græsk, russisk, osv. Man kan 
føre nutidens sprog tilbage til en række ursprog: Urger-
mansk, som senere blev til bl.a. tysk, engelsk og de skan-
dinaviske sprog, opstod omkring 500 f.Kr., mens anato-
lisk har omkring 1.500 år mere på bagen – men går man 
endnu længere tilbage i tiden, er der et hul i vores viden.

»Efterhånden er der nogen konsensus om, at indo-
europæerne oprindeligt har været på stepperne nord for 
Sortehavet og kom til Vesteuropa omkring 3.000 f.Kr. 
Men hvad skete der herefter? Hvordan fik de spredt sig 
ud til nærmest hele Europa, og hvordan udviklede det 
oprindelige indoeuropæiske ursprog sig til de sindssygt 
mange sprog, der findes senere hen?«

De spørgsmål undersøger studerende og forskere på 
Indoeuropæisk, et af KU’s mindste studier, der hører 
under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab 
på Det Humanistiske Fakultet. Deres jagtmarker er især 
sproglige kilder og etymologien¹ men ikke udelukkende. 
I Mikkels tilfælde med krapplanten gik han til andre 
discipliner for at finde et svar:

»Det endte med, at jeg kiggede på arkæobo-
tanikken og på farveteknikker og farveanalyser 
af arkæologiske tekstiler for at se, hvilke far-
vestoffer, der er blevet brugt. Hvad er tenden-
sen, før mange – især i mere industrialiserede 
områder – går over til at bruge denne kultive-
rede krapplante?«

Ved at pløje sig igennem arkæologiens fund 
af plantemateriale i forskellige udgravninger kunne Mik-
kel Nørtoft udvide feltet til andre planter, der kan farve 
rød med rødderne. Han fandt en familie af vilde planter, 
som blandt andet indeholder en plante kaldet sminkerod, 
der blev brugt af både romere og grækere til at fremstille 
sminke. 

»Hele denne her familie ser ud til at have gode røde 
farvestoffer, som også kan blive til blå i nogle sammen-
hænge, alt efter PH-værdien. Og nogle af planterne i den 
familie har meget karakteristiske blå blomster. Så jeg 
tænkte: Måske er der her en kobling.«

Næste skridt var at undersøge, om disse vilde planter 
fandtes på de stepper, det indoeuropæiske folk kom fra. 

»Nu er stepperne ikke det område, der er allerbedst 
beskrevet, men nogle af planterne finder man. Det æld-
ste, jeg fandt, var, at der 1.800 år f.Kr. fandtes specielt 
den ene af planterne, som har meget blå blomster – og 
røde rødder.«

Det er ikke et endeligt bevis, en rygende plantepistol, 

D
der uden tvivl forklarer, hvorfor den røde krapplante har 
et navn, der betyder ’blå’ – men Mikkels teori er opsigts-
vækkende nok til at blive publiceret i Archaeological  
Textiles Review her til efteråret. 

Kløfter og brobygning
Den tværfaglige tilgang har præget hele Mikkels studie-
tid. Han begyndte på KU i 2011, efter han havde brugt 
en stor del af sine 20’ere på at være musikproducer med 
eget studie på Njalsgade. På universitetet gik han snart 
i gang med at binde tråde mellem sine sprogstudier og 
arkæologien.

»Det begyndte efter første år. Jeg tænkte: ’Hold kæft, 
hvor er der mange indoeuropæiske sprog, og hvor er det 
svært at få overblik over deres udvikling’. En geogra-
fisk inddeling ville hjælpe, så jeg prøvede at kortlægge 
sprogenes udvikling over tid – men fandt det her kæmpe 
2.500 års hul fra det oprindelige ursprog, der blev talt på 
sletterne, og frem til de næste ursprog.«

I stedet tyede Mikkel til arkæologien for at få 
overblikket.

»Jeg tænkte: Hvis arkæologien kan give information 
om, hvor forskellige typer af folk var hvornår, så kan ling-
vister bruge det. Og så gik jeg i gang med at lave kort.«

Mikkel Nørtoft begyndte møjsommeligt at støvsuge 
arkæologiske og genetiske kilder og plotte kulstof 
14-dateringer af mennesker fundet i grave ind på et 
digitalt kort. Selv om kortprojektet viste sig at være for 
omfattende til at kunne færdiggøres ved siden af studi-
erne, så begyndte det at give ham det fornødne overblik 
over indoeuropæernes vandringer gennem Europa fra 
3.000 f.Kr. og frem til vor tidsregning. 

»Dybest set har der længe været en kløft mellem 
arkæologi og indoeuropæisk, og jeg prøver virkelig at 
bygge bro alt det, jeg overhovedet kan.«

Forfængelige bronzealderkrigere
Under sin kandidat byggede Mikkel videre på den arkæ-
ologiske komponent med et kombineret praktikophold 
på Nationalmuseet og KU’s Center for Tekstilforskning 
– og da Uniavisen taler med ham kort før sommerferien, 
er han ved at lægge sidste hånd på sit speciale: En under-
søgelse af bronzealderkrigernes barberings- og soigne-
ringsgrej – både ud fra arkæologiske fund og sproglige 
kilder.

»Bronzealderkrigere ser ud til at have været meget 
velsoignerede og glade for at barbere sig. I mange grave 

finder man rageknive, pincetter og noget, der 
ligner tatoveringsnåle. De ting prøver jeg at 
finde ordene for og se, hvor gamle ordene er 
– og om de kan spores helt tilbage til indoeuro-
pæisk,« siger Mikkel Nørtoft.

Hans resultater kan sige noget om, hvorvidt 
skønhedsregimet var noget, de oprindelige 
indoeuropæere praktiserede, eller om det kom 
til senere. 

»Indtil videre tegner det til, at skønhedsidealet kom 
til senere. Men mange af de andre aspekter, man forbin-
der med de her krigertyper fra bronzealderen – heroisk 
mod og udødeligt ry, altså helteaspekter vi også ser i 
Homers tekster, og som tit beskrives af arkæologer – de 
aspekter ser ud til at være ret gamle og kan rekonstru-
eres rigtig pænt helt tilbage til det indoeuropæiske 
ursprog. Skønhedsidealet er så et lag ekstra, der er kom-
met på senere.«

Selv om specialet nu er afleveret, er Mikkel Nørtoft 
ikke færdig med at forske. Han starter 1. september i en 
stilling på Indoeuropæisk, hvor han skal videreudvikle 
og færdiggøre det digitale kort over indoeuropæernes 
migrationer, han begyndte på i studietiden. På længere 
sigt er målet at få en ph.d., hvor han kan dykke endnu 
dybere ned i krydsfeltet mellem lingvistik, arkæologi, 
botanik, dna-analyse og de discipliner, han ellers kan 
rage til sig i forsøget på at løse små mysterier, der kan 
kaste lys over, hvem vi er, og hvor vi kommer fra. 

Mikkel Nørtoft løser sproggåder. Som studerende i 
indoeuropæisk har han blandet sprogforskning, arkæologi  
og botanik til at finde ud af, hvor vi kommer fra.
AF DENNIS CHRISTIANSEN. FOTO DANIEL HJORTH

En gren inden for 
sprogvidenskaben 
der beskæftiger sig 
med ordenes oprin-

delse, indbyrdes 
slægtskab og udvik-
lingen af deres form 

og betydning.

3 projekter fra 
Mikkel Nørtofts 

studietid
KORTET 

 Mikkel har skabt et digitalt kort i samarbejde 
med Center for Tekstilforskning (ctr.hum.
ku.dk), hvor han har plottet arkæologiske 

tekstilfund ind. Se kortet på prehistoricmap.
com. Han har nu fået en stilling på Indoeuro-

pæisk, hvor han skal lave et lignende kort 
over indoeuropæernes migrationer.

PLANTEN 
På Center for Tekstilforskning har Mikkel 

Nørtoft undersøgt, hvorfor krapplanten – en 
slægt af stauder med røde rødder og gule 
blomster – har et engelsk navn, der går til-

bage til det indoeuropæiske ord for ’blå’. Han 
sandsynliggjorde, at ordet kan stamme fra 

beslægtede vilde planter med blå blomster på 
sletterne nord for Sortehavet, hvor indoeuro-

pæerne boede, før de spredte sig ud 
over Vesteuropa.

SPECIALET 
Her har Mikkel Nørtoft undersøgt bronzeal-

derkrigere med fokus på deres barberings- og 
soigneringsgrej – både ud fra arkæologiske 
fund og sproglige kilder. Han har fundet ud 
af, at mens krigernes begreber om heltemod 
kan spores tilbage til urfolket på stepperne, 
så lader deres fokus på skønhed til at være 

kommet til efter deres ankomst  
til Vesteuropa.

UNIAVISEN  2017  33

SPROGGÅDER



Egentlig begyndte det med en donation på 
2,6 millioner fra energigiganten BP, som 
gjorde det muligt for lektor Tue Hassen-
kam på Kemisk Institut at investere i et 
ganske særligt stykke laboratorieisenkram.

Med denne dims – et kombineret mikroskop og 
spektrometer ved navn NanoIR2 - ville Tue Hassen-
kam og hans kollegaer måske kunne hjælpe BP til at 
udvinde resterende olie af eksisterende reservoirer. 

NanoIR2 består egentlig af to teknologier. 1) Et ato-
misk kraftmikroskop (AFM), der er så fintfølende, at 
det kan ’se’ overflader 1.000 gange bedre end et kon-
ventionelt mikroskop. Og 2) Et infrarødt spektrometer 
(IR), som kan bestemme, præcis hvilke kemiske stof-
fer, der ligger på en overflade.

Det var bare ikke analyser af sten i Nordsøens 
undergrund, Tue Hassenkam i sidste ende kom til 
at bruge NanoIR2 til. Da apparatet var blevet instal-
leret i Universitetsparken, lagde BP sin strategi om, 
og projektet blev skrinlagt. Men så fik kemikeren 
en idé: Hvad nu, hvis NanoIR2 i stedet blev brugt 
til at søge efter organisk materiale på overfladen af 

SPORHUNDEN
Den blev indkøbt til at forske for olieindustrien, men i dag bruger Tue Hassenkam 
NanoIR2 til at spore livets fødsel. Nu drømmer kemilektoren om at få lov at 
bruge den til at lede efter liv på Mars.
AF ANDERS FJELDBERG. FOTO CARSTEN SEIDEL

verdens ældste sten – altså til at spore livets fødsel og 
udvikling?

Bekræftede kontroversiel teori
Villum Fonden var med på ideen, og Hassenkam kunne 
tage hul på et samarbejde med KU’s verdenskendte geo-
logiprofessor Minik Rosing. Det var Rosing, der i 1999 
– ud fra analyser af 3,7 milliarder år gamle grønlandske 
bjergarter – fremsatte en kontroversiel teori om, at livet 
på Jorden begyndte flere hundrede millioner år tidligere 
end hidtil antaget. 

18 år senere fik Hassenkam nogle ædelsten fra områ-
det af Rosing, så han og NanoIR2 kunne undersøge, om 
de indeholdt lommer af organisk materiale (og dermed 
spor efter liv). NanoIR2 fandt livets grundelementer 
indkapslet i stenene, hvilket underbygger Minik Rosings 
teori. Resultaterne er for nylig publiceret i Nature.

Undersøgelsen har fået Tue Hassenkam til at drømme 
om at være med til at gøre den helt store opdagelse.

»Hvis man kunne få fat i en stenprøve fra Mars for 
at undersøge den for liv med NanoIR2, ville det være 
fantastisk,« siger han og tilføjer, at der er mange om 

Tue 
Hassenkam 
er lektor ved Nano-
Science Center 
ved Kemisk Institut 
siden 2009. Han er 
uddannet som fast-
stoffysiker i 1997 og 
har en ph.d. i  mole-
kylær elektronik.

buddet, og at det vil afhænge af, at man kan hente mate-
riale direkte ned fra Mars, eftersom de meteoritter, der 
er fundet på Jorden, højst sandsynligt er forurenet med 
organisk materiale herfra.

Skulle det ske, er hans instrument, der i dag kun fin-
des cirka 50 af rundt om i verden, nok det perfekte red-
skab til at kunne afsløre liv på Mars – hvis det altså har 
været der. 

2 LASERSTRÅLE
En laserstråle 

belyser vippearmen, 
så den reflekterer 
laserstrålen, og dens 
refleks registreres og 
afslører overfladens 
fysiske struktur, fordi 
vippearmen er nødt til 
at bevæge sig som en 
følge af nålens bevæ-
gelser hen over over-
fladens forhindringer. 

1 MIKROSKOPET
Det atomiske kraftmikroskop anvender 

ikke lys, men en ’nål’ i nanostørrelse, der 
er monteret på en ’vippearm’, der bevæges 
hen over overfladen på undersøgelsesob-
jektet. Det er muligt at styre nålen i alle ret-
ninger med en milliontedel af en millimeter 
ad gangen.

3 SPEKTROMETRET
Det infrarøde spektro-

meter varmer overfladen 
op ved hjælp af forskellige 
bølgelængder af lys fra laser-
stråler. Partikler på overfla-
den udvider sig forskelligt 
alt efter, hvad de er lavet 
af, og ved at sammenligne 
NanoIR2’s målinger med en 
databank over alle kendte 
stoffers udvidelser ved var-
mepåvirkning, er det muligt 
at bestemme, hvad der ligger 
på en overflade.

Publiceret i 
NATURE
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Studenteridræt

Vær med fra start
Primo september starter KU Studenteridræt mere end 
300 hold op, hvor du kan være sikker på at få stort 
udbytte af undervisningen. Hvad enten du ønsker at 
komme i bedre form eller blive bedre til en ny idræt, 
står vores kompetente trænere klar til at hjælpe dig. 
Det meste foregår på faste hold, så fællesskaber opstår 

helt naturligt.
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for at skabe de bedst 
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priser for 
studerende, ansatte 
og alumner fra 
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Universitet. Sidste 
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end 6000 
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foreningens hold, 

ture og kurser.
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KU

Nørre Allé 53  •  2200  København N  •  tlf: 3537 6198  •  usg.dk  •  kontor@usg.dk

Din idrætsforeningDin idrætsforening

KSI-ann_132x190_UniAvis2.indd   1 14/08/2017   13.46



KÆRE NYE STUDERENDE. Velkommen som nye aka-
demiske verdensborgere på Danmarks første og største 
universitet! 

Som studerende på KU træder du ind i et værdifælles-
skab med alumner som Søren Kierkegaard, Niels Bohr 
og Inge Lehmann. Verden kalder på dig og de værdier, 
som stadig ligger bag universitetet. Særligt i disse tider, 
hvor følelser trumfer fakta. På universitetet vogter vi 
over sandheden og dyb forskningsbaseret indsigt, og 
det er den historiske arv, du nu skal løfte til at få styr på 
verdenssituationen.

 
GLOBALE PROBLEMER ER desværre en branche i vækst, 
så der er nok at tage fat på. Knappe ressourcer, befolk-
ningseksplosion, smitsomme sygdomme, fattigdom, krige, 
klimaforandringer, flygtninge. For slet ikke at tale om trå-
dene mellem problemerne. 

Velkommen i KLUBBEN, 
VELKOMMEN tilbage
VELKOMMEN TIL ET NYT kapitel i livet til alle jer nye 
studerende, og velkommen til næste side i kapitlet til alle 
jer, som vender tilbage til Københavns universitet efter 
sommerferien. Vi er glade for at have jer alle sammen 
tilbage, og vi er glade for at kunne invitere alle jer nye stu-
derende med ind i det fællesskab, som er KU. 

INDE PÅ VORES kontor har vi i foråret været meget 
optaget af sidste sæson af den norske tv-serie SKAM, der 
har lært os, at mennesker trenger mennesker: Man er 
ikke alene med sine problemer, og det er vigtigt at bede 
om hjælp. Det er gode huskeregler, der også gælder for 
et universitetsstudie. Hvis du ikke forstår pensumtek-
sterne, så snak med dine venner om dem. Der er en god 
chance for, at de også synes, noget af stoffet er svært at 
forstå. Når du beder om hjælp, så giver du dig selv og 
dine medstuderende en meget bedre chance for at blive 
dygtige til jeres fag. 

NYD AT DU kommer til at være en del af et studiemiljø, 
hvor du er omgivet af mennesker, som brænder for 
det samme som dig. Det er den bedste chance, du nok 
nogensinde får for at gå i dybden med dit fag. Uanset om 
du brænder for molekylær biomedicin, astrofysik eller 
stammer på Trobrianderne, så kan du finde nogen, som 

vil være med til at nørde lige præcis samme emne. Brug 
dine undervisere, spørg dem, når du ikke forstår, hvad der 
bliver sagt – og spørg efter mere, hvis du finder et emne, 
som fanger dig. 

Brug dine medstuderende, lav studiegrupper, læse-
klubber og hvad I ellers kan finde på for at få de bedste 
muligheder for at sætte jer ind i alt det nye stof. Det er 
okay, at det er svært, så gør det nemmere for jer selv og 
støt hinanden i at komme igennem. 

DET TAGER TID at lære at gå på universitetet. Det tog tid 
for os at lære at læse på den rigtige måde; at tage noter, så 
det gav mest mening og finde ud af, hvor meget eller hvor 
lidt der skal overstreges i en tekst. Giv dig tid til at finde 
en studiemetode, som passer til dig. 

Hvis du har svært ved at finde dig til rette, så snak med 
din studievejledning, de er der for at hjælpe. Hvis du ser 
noget, som ikke giver mening, så tag det med til dit fag-
råd. Der er massevis af studerende, der er kommet før dig, 
som har kæmpet for, at du skal have et fantastisk studie, 
og du kan være med til at føre det arbejde videre i dit fag-
råd, i Studenterrådet. 

SOM REPRÆSENTANTER FOR dig og alle dine medstu-
derende vil vi gerne byde dig velkommen på Københavns 

»Mennesker trenger 
mennesker, og vi har 

også brug for dig for at 
gøre KU til et universitet 

i verdensklasse«

universitet. Vi håber, du får nogle gode, hårde, sjove og 
lærerige år sammen med alle os andre. Vi håber, du vil 
være en del af vores fællesskab og arbejde for, at vi sam-
men kan gøre universitetet endnu bedre.

Vi glæder os til at møde jer til fagrådsmødet, på gan-
gene, i fredagsbaren, til forårsfestivalen og mange andre 
steder. Vi siger det en gang til: Mennesker trenger men-
nesker, og vi har også brug for dig for at gøre KU til et 
universitet i verdensklasse.

God fornøjelse og velkommen i klubben! 

»Verden kalder på dig og 
de værdier, som stadig 
ligger bag universitetet. 

Særligt i disse tider, hvor 
følelser trumfer fakta«

Men hvis man tager en uddannelse, er man bedre rustet 
til at løse dem. Det manglede da bare, at vi hjælper 
med at løse de problemer, vi mennesker selv har skabt. 
Og heldigvis har verdenssamfundet sat sig nogle kon-
krete mål i FN, der skubber på den gode, bæredygtige 
udvikling.

 Ønsket om at skabe en bedre verden har altid været 
en stor drivkraft for os her på universitetet. KU er da også 
velegnet til at knække den førnævnte lange problemliste. 
KU står nemlig ikke alene på den dybeste faglighed, men 
har også stor spændvidde – fra the Big Bang i astrono-
mien til evigheden i teologien. 

VERDEN OG FREMTIDEN HAR brug for alle jer stude-
rende, uanset disciplin og interesse. I disse tider taler 
man profetisk om disruption og automatisering, der 
om føje år vil invadere vores livsform. Og det er da også 
rigtigt, at maskiner og teknologi kan være endog meget 
nyttige redskaber. Men glem ikke, at den bedste com-
puter er mennesket selv og det menneskelige sind også 
fremover vil være svært at regne ud for selv den kvikkeste 
robot. Derfor vil humanistisk indsigt, kulturforståelse og 
sprog fortsat være værdifulde egenskaber – ikke mindst i 
et land som Danmark, der i sin lidenhed er afhængig af at 
forstå alle de andre. 

FØRST OG FREMMEST skal du fordybe dig i dit fag og 
mærke suset fra erkendelsen. Men husk også at se op 
fra læselampen - og til siden. Så vil du måske opdage 

den gnistrende fusionsenergi mellem fagene. Tag et 
geni som Niels Bohr, der nok studerede de mindste par-
tikler i fysikken, men også stillede de største filosofiske 
spørgsmål, når han tog tilløb til de store, videnskabelige 
kvantespring. 

PÅ UNIVERSITETET LÆRER du ikke kun et fag, men 
også at tænke selv. Det hedder dannelse, og det er i den 
ånd, du skal læse nedenstående råd til det gode studium. 
Ikke som bedrevidende formaninger, men som kærligt 
mente erfaringer. 

Studiemiljø. KU har flere nye, flotte bygninger, men 
de bliver først levende, hvis du selv er med til at skabe et 
godt studiemiljø – også efter sidste undervisningstime. 

Netværk. I begyndelsen kan man godt blive overvæl-
det af alt det nye og svære. Men sådan har langt de fleste 
af studiekammeraterne det også. Så hjælp hinanden, 
fagligt og socialt. Husk at invitere de internationale stude-
rende med i fællesskabet. 

Selvstændighed. KU er ikke 4.G. Men én ting vil 
du genkende fra gymnasiet og skolelivet: Uddannelsen 
skal tages til tiden. Sådan er reglerne, Folketinget har 
vedtaget. Prøv alligevel at skabe plads til de omveje, der 
er genveje til en god uddannelse: tag på studieophold i 
udlandet, lær sprog eller lav en opgave sammen med en 
virksomhed eller organisation.

Vi ses til Immatrikulationen den 1. september 2017 på 
Frederiksberg Campus. 

Verden KALDER på  
de NYE studerende

Studenter
KOMMENTAR

Af Malou Astrup Clemmensen og Marie Thomsen, 
forkvinde og næstforkvinde for Studenterrådet 

Af rektor Henrik C. Wegener

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

SEPTEMBER

×

Immatrikulation afterparty
FEST — Når russer har givet hånd til rektor, så 
er det tid til at hænge ud med os andre her på 
Studenterhuset, hvor vi er klar med græstæp-
per, chillout-zoner, flere barer og ikke mindst 
Sekuoia + Quick Quick Obey og DJ Lars Da Fari. 
Gratis entre med KU id-kort (har du ikke fået et, 
så vis os, at du kan logge på KUnet).
Tid: 1/9 kl. 16 til 2/9 kl. 2. Happy hour kl. 17-19
Sted: Studenterhuset, Købmagergade 52

Valg i Europa
DEBAT — 2017 byder på skæbnesvangre valg 
for flere af de lande, der i sin tid skabte det 
europæiske samarbejde, som udviklede sig til 
EU: Frankrig, Tyskland og Italien. I alle landene 
står EU-kritiske og højrenationalistiske partier 
stærkt, og Europa kan stå over for store foran-
dringer.
Tid: 7/9 kl. 15.15 – 17.00
Sted: Københavns Universitets Festsal, Frue 
Plads
Arr.: Københavns Universitet og Folkeuniversite-
tet. Tilmelding nødvendig på http://event.ku.dk/
valgieuropa/tilmelding/

Salon om salonen - et strejftog i 
litteraturens netværk
DEBAT — Omkring år 1800 var salonen et sted, 
hvor man mødtes til dannet konversation om 
kunst, politik og litteratur. I dag kan man gå til 
litteratursalon i små, brugerdrevne boghandlere 
på Nørrebro eller til samtalesalon i forbindelse 
med kulturfestivaller. 
Tid: 7/9 kl. 16.00-17.30
Sted: KUB Søndre Campus, Karen Blixens  
Plads 7
Arr.: Københavns Universitet og Golden Days 
Festival 2017

The World of Phages
LECTURE — By Lone Brøndsted, newly ap-
pointed Professor with Special Duties in Phage 
Biology. Phages are viruses that infect bacteria. 
Like all viruses, they do not have their own 
metabolism and require the energy and cellular 
machinery provided by a host cell to repli-
cate. Phages are very host specific, often only 
infecting particular strains within a species, a 
reflection of the diversity of bacteria and the 
necessity for the phages to adapt to successfully 
infect them.
Tid: 8/9 kl. 14.00-16.00
Sted: Festauditoriet (A1-01.01), Bülowsvej 17
Arr.: Department of Veterinary and Animal 
Sciences. The lecture is followed by a reception 
in ‘Konsistoriums Mødesal’

The Split: Reconstructing Early 
Indo-European Language and 
Culture
INTERNATIONAL KONFERENCE —  
Tværdisciplinære foredrag som kombinerer  

lingvistik, arkæologi, mytologi og kultur. Pris: 
30€, gratis for ph.d.- og studerende. 
Tid: 13/9 kl. 9.00-15/9 kl. 16.00
Sted: Københavns Universitet, Søndre Campus, 
bygning 27
Arr.: Matilde Serangeli (qcs496@hum.ku.dk) og 
Thomas Olander (olander@hum.ku.dk)

The Sonic Persona
OPEN LECTURE – By Holger Schulze: 'The Sonic 
Persona' How Humanoid Aliens Incorporate 
Audible Articulations.
Tid: 15/9 kl. 13.15
Sted: South Campus, Karen Blixens Plads 16, 
auditorium 9A.0.01
Arr.: Online registration is necessary no later 
than 12/9 on http://teol.ku.dk/cjmc/english/
events/2017/open_lecture_by_holger_schulze_
the_sonic_persona/registration-for-phenomeno-
logy-of-listening/

 

Udvikler KU sin undervisning?
KONFERENCE — Universitetet har de seneste 
år haft fokus på at styrke undervisningskvalite-
ten gennem en række tværfakultære projekter 
om udvikling af undervisning. Kom og lad dig 
inspirere, når vi deler erfaringer og værktøjer om 
undervisningsudvikling.
Tid: 21/9 kl. 9-12
Sted: Festsalen, Frue Plads 4
Arr.: Uddannelsesservice, Københavns  
Universitet

Bordsamtaler om ytringsfrihed
FÆLLESSPISNING OG DEBAT — Vi markerer 
500 året for den protestantiske reformation ved 
at drøfte, hvordan vi forstår frihed i dag. Efter 
et oplæg ved cand.theol. Ingrid Ank, spiser vi et 
aftensmåltid sammen. 
Tid: 21/9 kl. 18-20.30
Sted: Studentermenigheden i København,  
St. Kannikestræde 8, 1.
Arr.: Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 
20/9

MICHAELSEN 
FONDEN
I efteråret 2017 uddeles et forskningsstipendium til en 
yngre læge, der er beskæftiget med lægevidenskabelig 
forskning. 

Stipendiet tildeles for 1 år ad gangen i op til 3 år.

Endvidere uddeles to skolarstipendier fortrinsvis til 
lægestuderende.

Skolarstipendiet er på 120.000 kr., der uddeles i 4 
rater. Der tillægges desuden det institut, hvor stipen-
diatens arbejde udføres, et beløb på 15.000 kr. til 
materialeudgifter.

Ansøgningsskema rekvireres på hjemmesiden  
www.kahlke.dk. Detaljeret projektbeskrivelse må ikke 
overstige fire A4-sider. Ansøgningen samt bilag bedes 
fremsendt i seks eksemplarer til advokat Niels Kahlke, 
Købmagergade 3, 2., 1150 København K eller pr. mail til 
maria@kahlke.dk i en samlet fil. Bilag kan ikke forven-
tes returneret. Ansøgningsfristen udløber fredag den 
29. september 2017.

ANITA OG TAGE  
THERKELSENS 
FOND
Bestyrelsen for Anita og Tage Therkelsens Fond  
uddeler i 2017 forskningslegater a 25.000-50.000 kr.

Fonden uddeler legater til lægevidenskabelige projek-
ter til støtte for forskning af kredsløbssygdomme og/
eller kræftsygdomme.

Fonden støtter ikke forskning, der involverer forsøg på 
levende dyr.

Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2017, og ansøgnin-
ger må højst være på fire sider fordelt med CV på max 
en side, projektbeskrivelse på max to sider og et bud-
get på max en side. Ansøgninger bedes tilsendt i tre 
eksemplarer til advokat Niels Kahlke, Købmagergade 3, 
2., 1150 København K eller pr. mail til maria@kahlke.dk 
i en samlet fil. Der findes ikke ansøgningsskema.

Bestyrelsen består af advokat Niels Kahlke (formand), 
overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen og professor 
ph.d., direktør Kristian Helin.

Af rektor Henrik C. Wegener



VÆRKSTEDSDAME
Denne – tækkelige – skøn-
hed overvåger en CNC-styret 
maskine. Hun stammer fra 
hedengangne parfumeri  
Cherie på Nørrebrogade, som  
Flemmings hustru drev i årtier. 

LÆRLING
Værkstedet er uddannelses-
sted for finmekanikerlær-
linge. I øjeblikket er to vok-
senlærlinge i stald hos Flem-
ming Frederiksen, her Jan 
Kruse Milland, der kan kalde 
sig finmekaniker om 1,5 år. 

REPARATION 
Finmekanikerne 
foretager repara-
tioner på instituttets 
udstyr fra printere 
over vakuumpumper 
og magnetomrø-
rere til pipetter og 
slangepumper.

På papiret tager det fem år – plus det løse – 
at opnå en kandidatgrad fra KU. Men det 
gamle universitet er også uddannelsessted 
for andet end akademikere. På 3,5 år kan du 
fx få et svendebrev som finmekaniker med 

KU-stempel.
Flemming Frederiksen, der er laboratoriemester og 

teamleder på Finmekanisk Værksted på Institut for Plante- 
og Miljøvidenskab på Frederiksberg Campus, har ikke læn-
gere tal på, hvor mange lærlinge, han har haft ansvar for. 
Men han har stadig kontakt med en del af dem, der udstod 
deres læreår i hallerne på Thorvaldsensvej:

»Så sent som i sidste uge var der en der ringede, som 
stod i lære for tyve år siden, for at høre, om vi stadig hæn-
ger i herude.«

Det kunne Flemming bekræfte:
»Jeg har været her i 25 år, og hvis det ikke var fordi, 

Finmekanikeren 
og hans lærlinge
AF GRY BARTROFF GAIHEDE. FOTO ANDERS FJELDBERG

jobbet her på universitetet var så afvekslende, som det 
er, så havde jeg nok fundet på noget andet undervejs.«

Men det er netop opgavernes store variation, der hol-
der teamlederen på dupperne, siger han:

»Du ved aldrig, hvad du møder ind til om morgenen,« 
siger han med et smil, der indikerer, at det passer godt 
til hans temperament at skulle knække mange forskellige 
nødder.

En skitse på en krøllet serviet
På værkstedet reparerer og udvikler Flemming Frede-
riksen og hans stab specialudstyr til forskning og under-
visning på SCIENCE. Ofte står forskerne og mangler en 
dims, der ikke er lagervare hos Silvan:

»Så kontakter de os og fortæller om deres udfordring. 
Nogle gange har de kradset en skitse ned, fx på en krøl-
let serviet, som vi så i fællesskab forsøger at tegne og 

dimensionere på computeren,« fortæller teamlederen, 
mens han står og drejer en dims mellem hænderne. Den 
ligner en kantet hårbørste i tidobbelt størrelse.

»Det her er et luft-tørresystem, som jeg har udviklet 
for mange år siden, og som der stadig er efterspørgsel 
på. Jeg har netop fræset to ud på maskinen der,« siger 
han og peger i retning af værkstedets stolthed, et CNC-
styret vidunder, der kan arbejde i tre retninger.

Piggene på det, der ligner en børste, er kanyler med 
småbitte lufthuller, som giver en nænsom tørring af prø-
ver i et laboratorium, fortæller Flemming Frederiksen.

Ud over de traditionelle finmekaniske funktioner, kan 
Flemming Frederiksens drenge svejse i plast, rustfrit stål 
og aluminium. Og i sidste uge var der travlhed på værk-
stedet med at svejse rør, der nu er gravet ned, fordi en 
forskergruppe havde brug for dem, så de kunne komme 
i jorden og fotografere rødder. 

Laboratoriemester og teamleder

Flemming 
Frederiksen
Finmekanisk Værksted, Institut for 
Plante- og Miljøvidenskab, Det Natur- 
og Biovidenskabelige Fakultet. 
62 år. Uddannet finmekaniker. Har 
arbejdet på dette værksted siden 
1992. Foruden finmekanikken er også 
et elektronikværksted og et mekanisk 
værksted under Flemmings ledelse. Når 
han ikke arbejder, nyder Flemming en 
aktiv fritid med sejlbåd, snowboarding 
og både badminton, tennis og guitarspil 
i fritidsband.
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#kbhuni

Tweets

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

louisekthomsen Første dag til 
Copenhagen Summer Univer-
sity hvor jeg vil bruge ugen på at 
blive klog på implementering af 
FNs Bæredygtighedsmål #csu 
#københavnsuniversitet #sdgs 
#theyoungoneintheclub #co-
penhagen #sustainability

Helle_augusta_bisgaard  
Fiolbiblioteket University Library 
#fiolbiblioteket 
#universitetsfirkanten 
#kbhuni #ucph#librarybuilding 
#universitylibrary

kualiv Jubiii, studiestart! Plænen 
ud mod Njalsgade fyldes lige nu 
med nye KU-studerende, der skal 
til Studenterrådets rus-arrange-
ment. Senere i aften er der after-
party på @studenterhusetcph! 
#kualiv #ucph #kbhuni

kudansk17 Velkommen til KUA! Vi 
glæder os så meget til at lære jer 
at kende, og hjælpe jer med at få 
den bedste studiestart! Her på KU 
snakker vi godt sammen på tværs 
med de andre studier, her står vi 
dansk og kemi og guider #iwantit-
danskway #norsingelsematters 
#kualiv #dansk #kemi #tutor

kaatrineeeeg Så ved man da, 
hvad man skal lave de næste 
mange år #studmedvet #ve-
terinærmedicin #glædermig 
#kbhuni

alexjonathanbrandtritchie First 
day at Uni #københavnsuni-
versitet #unionjack #english-
student #copenhagen #cph 
#amager #denmark

mia_danielsen_ Amazing introdu-
ction day at University of Copen-
hagen (KU) with one of the lovely 
tutors As the geek I am I came 
before anyone else Looking for-
ward to be calling this my second 
home #universityofcopenhagen 
#kua #iwantitdanskway #dansk 
#kua2017 #kualiv #studiestart 
#tutor #lotsoflove 

juratutor Tutorene var på tur til 
Sorø, hvor de skulle afprøve intro-
turen Weekenden bød på alt fra 
tema-middag til team-building og 
processpil Nu venter et par gode 
arbejdsdage og så er tutorene el-
lers klar til at tage imod jer! #stu-
dieliv #crazyinlaw #jurakugodt 
#kustudieliv #jurahurra #jura-
studiestart2017 #juraku

itslittlelaura Today there is exactly one month until I leave 
for Vancouver to be an exchange student at UBC! I recently 
bought myself a new camera so that I'm ready to take lots 
of photos when I'm over there! #ubc #goglobal #exchange-
student #ucphabroad #kustudieliv #scienceku #geology 
#canada #vancouver

buggingdenmark.dk August har, 
vejledt af Annette Bruun Jensen 
på Københavns Universitet, brugt 
de sidste par måneder på at 
undersøge effektiviteten af nogle 
af de bæredygtige typer foder, vi 
bruger i vores produktion. Vi er 
super glade for samarbejdet og 
de spændende data (og det er 
sjovt, hvordan alle billeder taget i 
et laboratorium ligner hinanden). 
#spiseligeinsekter #deturbane-
økosystem #copenhagenecosy-
stem #edibleinsects @insektkbh 
@omf_fuglekvarteret #køben-
havnsuniversitet

iva_official_ Nu er der ikke længe 
til at introdagene starter for de 
nye studerende og os tutorer 
glæder os som små børn! Over 
de næste uger vil vi præsentere 
tutorerne en af gangen, så I kan 
lære os bedre at kende! #kbhuni 
#ucph #kualiv #kustudieliv  
#ivakbh #detinformationsvi-
denskabeligeakademi #infor-
mationscience #informations-
videnskab #kulturformidling 
#blivstuderendepåinformati-
onsvidenskab

topsisi Dette her projekt er snart 
færdigt og når det sker er vi (7-9-
13) Bachelors of Science. Det er 
lidt vildt! #naturressourcerku 
#ucph #nature #herbarium 
#botanik #georgien #caucasus 
#svaneti

gwengw §§§DONE§§§. Skud ud 
til @munkeg for stabil morgen-
møde og syge komma skills

Læserbreve
fra

Liv Bruun Rossander Hvordan kan 
der stadig være ledige pladser på 
musikvidenskab, når emnekurset 
"Beyoncé"udbydes?  
#GadVideHvadEksamensformenEr 
#kbhuni #optag17

Anni Søborg Welcome to new stu-
dent mentors at #UCPH. They do a 
brilliant job! 

Malthe Munkøe Reuter's liste over 
Europas mest innovative universiteter 
har @Koebenhavns_uni @DTUtweet 
på flot 13&14 plads #dkpol
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Læs mere 
på dsb.dk/

ungdomsbillet

Har du UngdomsKort, kan du købe  
billige DSB Ungdomsbilletter. 
Spar fx 50% mandag-fredag og lørdag:

Odense – København 139,-
Aarhus – København 194,- 
Esbjerg – København 194,-
Aalborg – København 219,- 

Spar op til
50% med DSB
Ungdomsbillet.
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