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BYGNINGER SKABER IKKE FOLK – men de er pænt vigtige, 
når det handler om at skabe et fedt studiemiljø.

VI SÅ DET med egne journalistøjne, da Uniavisen rykkede 
redaktionen til Søndre Campus en uge midt i september, satte 
os med vores laptops og lavede avis midt i mylderet af humani-
ster, jurister og teologer.

BYGGERIERNE PÅ SØNDRE CAMPUS har haft deres børne-
sygdomme og knas med indendørs regnvejr og manglende stik-
kontakter – men, for Satre!, hvor har de gjort vilkårene bedre 
for de universitetsstuderende på Amager.

JEG BLEV UDDANNET på det gode gamle KUA, og selv om 
jeg sagtens kan fremmane nostalgiske minder om den ned-
revne betonlabyrint med dens mørke stengulve og dårlige 
indeklima, kan jeg også se, hvordan arkitekturen skabte luk-
kede humanisthuler, som gjorde det mere end almindeligt 
vanskeligt at mødes på tværs af studieretninger og opbygge et 
campusfælleskab.

04 | KU rundt 
Juraprofessor har tændt op under debatten med sit forslag 
om et totalt rygeforbud på Københavns Universitet. Dygtige 
forskere har vundet priser. Og Malte har taget præstations-
fremmende og -hæmmende eksamensstoffer. Det og lidt 
mere på vores rundtur på KU-campus. 

05 | Den store HR-flytning 
Medarbejderne i KU’s HR-afdelinger er blevet samlet i tre nye 
storcentre. Flere har måttet sige farvel til den daglige kontakt 
med studerende og ansatte på institutterne – men der er 
både økonomiske, praktiske og faglige fordele ved den fagre, 
nye HR-verden. 

06 | Den yngste 
Han fik aldrig lært de små tabeller, men kvantemekanikken 
fangede han i fjerde klasse. Nu 16-årige Max Fischer-Rasmus-
sen KU’s yngste studerende – og for første gang i sit liv omgi-
vet af folk, der ligesom han kan se skønheden i matematikken.
 
10 | Rektorrundturen 
Rektor Henrik Wegener har begivet sig ud på en Tour de KU, 
der bringer ham forbi universitets campusser, og giver stu-
derende og ansatte mulighed for at fortælle ham om univer-
sitets tilstand. På Søndre Campus hørte han både lovord om 
smukke rammer og hård kritik af besparelser.
 
12 | Kan du stave til b-y-g-g-e-s-k-a-n-d-a-l-e? 
Byggeriet går baglæns på den gigantiske Niels Bohr Byg-
ning på Nørre Campus, som KU skulle have overtaget 
ved årsskiftet. Og det er ikke det eneste af Bygningssty-
relsens KU-projekter, der er ramt af problemer og store 
budgetoverskridelser.   

Foto Lizette K
abré

Om smukke bygninger og byggeskandaler

14 | Ud i det blå 
Historielektor Jes Fabricius Møller underviser på Søndre  
Campus – og i det fri, når han kan komme til det. Vi tog på  
byvandring med ham og hans studerende.
 
16 | Fundraiseren 
Der ligger noget i dekan Ulla Wewers laktaske, som kan være 
med til at forklare, hvorfor Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet er så succesfuldt, når det gælder om at gafle midler 
til forskningen. 

18 | KUmmentar 
Når du læser Studenterrådets kommentar i denne avis, er 

det for sent. At være med i den store demonstration mod 
nedskæringer på uddannelsesområdet 5. oktober altså. Læs, 
hvorfor rådets formandsskab mener, det er livsvigtigt at råbe 
op netop nu.
 
20 | Kalender 
Et lille udpluk af de MANGE gode (oftest gratis) arrangemen-
ter, du kan gå til på dit universitet.
 
22 | Mit job 
Hun er én af dem, der styrer, hvordan Københavns Universitet 
ser ud. Grafisk, altså. Mød designer Signe Lund-Sørensen, der 
kan noget med farver.

SENERE PÅ ÅRET flytter vi redaktionen en uge til Nørre Cam-
pus. Vi havde regnet med at sætte os i den nye Niels Bohr Byg-
ning og opleve, hvordan de studerende på bl.a. Fysisk, Kemi og 
Matematiske fag – ligesom de studerende på Amager – fik gavn af 
nye, tidssvarende rammer. 

MEN DET KOMMER VI IKKE TIL. For byggeriet er forsinket på 
ubestemt tid. Mens de ydre rammer længe har stået klar, går det 
den forkerte vej bag bygningens glasfacader. 

Indmad – blandt andet rør til varme og ventilation – skal 
ud, fordi det er installeret forkert, og ingen ved endnu, hvad 
det vil koste at udbedre skaderne, og hvornår bygningen kan 
tages i brug. Ekstraregningen for byggeriet vil i sidste ende 
blive lagt oven i den husleje, KU skal betale for at bruge det. 
Og universitetet har allerede sagt, at regningen kan blive så 
stor, at KU ikke har råd til at flytte ind.

PÅ SIDE 12 i dette nummer af Uniavisen prøver vi at finde ud af, 
hvad der er gået galt med megabyggeriet. Folk, der har arbejdet 
på projektet, fortæller om graverende fejl, som – siger de – blev 
begået af en nu fyret entreprenør. De siger også, at de rappor-
terede om fejlene mindst et år før entreprenøren blev opsagt af 
Bygningsstyrelsen, som er ansvarlig for byggeriet.

BYGNINGSSTYRELSEN har afvist vores anmodninger om  
aktindsigt og skriver, at fejlene ikke kunne opdages ’ved normalt 
tilsyn’. 

DET BUDSKAB er hermed givet videre til de ansatte og stude-
rende, der forsøger at bedrive verdensklasseforskning i utidssva-
rende laboratorier, der skulle have været fraflyttet for længst.

VI REGNER MED at høre mere om det, når vi til november ryk-
ker redaktionen til Nørre Campus, hjem for nogle af KU’s mest 
anerkendte uddannelser og nu – desværre også – det, der kan 
udvikle sig til den største byggeskandale på Københavns Univer-
sitet i nyere tid.

Venlig hilsen 
Dennis Christiansen
Ansvarshavende redaktør
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Hvor længe skal der være byggerod på Søndre Campus? Skal al rygning  
forbydes på KU? Og hvad er det, der sker i Vandrehallen på Panum?  

Få svarene på en tur rundt på dit universitet.
AF DENNIS CHRISTIANSEN  FOTO CHRISTOFFER ZIELER, LIV ROSSANDER, ADAM RONAN OG TEOL.KU.DK

LYSERØD FRONT – Københavns Universitet 
stillede med hele 2.210 løbere til årets DHL-
stafet i Fælledparken, alle meget let identifi-
cerbare qua årets usædvanligt pink løbetrøje. 
Det var 10 procent flere deltagere end året før. 
Hurtigste KU’ere var holdet Nexs 4 fra – ikke 
overraskende – Institut for Idræt og Ernæring, 
som gennemførte de 5x5 kilometer på 1:38.41.

FEM UNGE KU-FORSKERE FÅR HVER 11 
MILLIONER – Fem supertalenter fra Køben-
havns Universitet har hver fået et ERC Starting 
Grant på 11 millioner kroner ved årets tildeling 
af EU-midler. Med pengene kan de opbygge 
deres egen forskergruppe. »Det vidner om, at vi 
har en stor talentmasse, som man også værd-
sætter i resten af Europa. Det lover godt for 
fremtiden,« siger prorektor Thomas Bjørnholm 
til nyheder.ku.dk. De fem er: Postdoc Jonathan 
Z. Shik fra Center for Social Evolution, Biolo-
gisk Institut, Marie Pedersen fra Institut for 
Folkesundhedsvidenskab, Jacob Bourjaily fra 
Teoretisk partikelfysik og kosmologi på Niels 
Bohr Institutet, Hans Christian Steen Larsen 
fra Center for Is og Klima, Niels Bohr Institutet 
og Sebastian Marquardt, adjunkt på Institut for 
Plante og Miljøvidenskab.

KUNST? DET ER DA NOGET MAN SER PÅ 
PANUM – Vandrehallen på Panum huser det 
næste år ikke bare travende sundhedsviden-
skabelige studerende, men også en kunstud-
stilling om sukkerets medicinske betydning. 
Sugar Theater er skabt af kunster Morten 
Søndergaard i et usædvanligt samarbejde med 
Laboratoriet for Æstetik og Økologi og to for-
skergrupper fra Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet: Copenhagen Center for Glycomics 
og Novo Nordisk Foundation Center for Basic 
Metabolic Research. Du kan se udstillingen 
frem til juni 2018. 

KU ER ET VERITABELT RYGEMEKKA, 
MENER PROFESSOR - »Hvorfor i alverden 
faciliterer KU rygning?« spørger juraprofessor 
Kirsten Ketscher i et debatindlæg på Unia-
visen. Hun er træt af at kæmpe sig gennem 
røgtåger på vej til arbejde og advokerer for 
et totalt rygeforbud på KU. At dømme efter 
debatten på uniavisen.dk og Uniavisens Face-
bookside er meningerne om hendes forslag 
delte blandt KU-populationen. Ledelsen har 
i skrivende stund endnu ikke reageret på 
indlægget.

ÉT ÅR TILBAGE MED BYGGEROD PÅ 
SØNDRE CAMPUS – Selv om den store flyt-
ning er overstået, og studerende og ansatte 
fra Teologi, Jura og Det Informationsvidenska-
belige Akademi for længst er rykket ind i de 
nye bygninger på Søndre Campus – så ligner 
KU’s Amagerdomicil stadig en gigantisk byg-
geplads. Grunden: Byggeriet af det kommende 
universitetstorv, der skal binde KUA1-3 (eller, 
som det i officiel KU-lingo hedder: fase 1-3 
i udbygningen af Søndre Campus) sammen. 
Torvet – inklusive græsplæner, gangbroer og 
2.000 cykelparkeringspladser – forventes at 
stå klar i sommeren 2018, skriver Humanist.

EN PRIS OG EN MILLION TIL TEOLOGIPRO-
FESSOR – Professor (MSO) Mette Birkedal 
Bruhn modtog 2. september Carlsbergs-
fondets Forskningpris 2017 samt én million 
kroner (750.000 til forskning og 250.000 i per-
sonlig hædersgave) for sin forskning i middel-
alderens munke og forholdet mellem offentligt 
og privat liv. Hendes næste opgave er at lede 
det nye, internationale grundforskningscenter 
PRIVACY ved Det Teologiske Fakultet, der som 
det første forskningscenter i verden skal dykke 
helt ned i privatlivsbegrebet ved at undersøge 
det historisk set og i et bredt, tværfagligt 
samarbejde. 

PARTY LIKE IT’S 1517 – Københavns Uni-
versitets fejring af 500-året for udgivelsen af 
Luthers teser kulminerer 5. oktober – dagen, 
denne avis bliver udgivet – med et festar-
rangement i hovedbygningen på Frue Plads. 
Den Danske Salme Duo står for musikken, så 
forvent ikke et 24-timers rave, snarere et intel-
lektuelt stimulerende, pindemadsledsaget 
festarrangement med forelæsning af professor 
Laurence Brockliss fra Oxford University samt 
af fire KU-forskere, der fra forskellige vinkler 
vil belyse reformationens betydning for uni-
versitetet og videnskaben. Det er gratis, men 
tilmelding er nødvendig via ku.dk.
 

RANGLISTERYGKLAP TIL HUMANIORA – Ja, 
ja, man kan fodre svin med uni-ranglister, 
men det er stadig værd at bide mærke i, at Det 
Humanistiske Fakultet på KU er hoppet frem 
til en plads som det 63. bedste sted at læse 
Humaniora in der Welt ifølge seneste opgørelse 
fra Times Higher Education (THE). Dermed 
klarer Humaniora sig forholdsmæssigt bedre 
end KU som institution (KU er nr. 109 på THE’s 
tilsvarende gesammt-uni-liste). Sig det 10 
gange, næste gang nogen basher HUM.

Mette 
Birkedal 
Bruhn



D
u kan sige, at vi er pionerer i at skabe et fælles KU,« siger 
HR-centerchef Gitte Korsgaard, smiler og åbner døren til de 
spritnye kontorlokaler på Søndre Campus.

Der står stadig flyttekasser rundt omkring på gangene, og 
interiøret må beskrives som minimalistisk. Alt signalerer, at 
de nye beboere netop er rykket ind, men det skete faktisk før 
sommerferien, og den 1. juni gik det nye HR-center Søndre 
City – der servicerer fakulteterne Humaniora, Samfundsvi-

denskab, Jura og Teologi samt Fællesadministrationen – i luften. 
»Vi har behandlet mere end 2.500 sager, samtidig med at vi skulle bygge centret 

op, så vi har ærlig talt haft hamrende travlt. Indtil nu har det kun handlet om at sikre 
driften, så sagerne bliver løst, og de ansatte får udbetalt deres løn til tiden,« siger Gitte 
Korsgaard.

De tre nye centre på SCIENCE, SUND og altså Søndre City står blandt andet for 
rekruttering af nye medarbejdere, ændring af lønudbetalinger, refusioner, barsels- og 
senioraftaler og personalejuridisk bistand til KU-ledelsen. 

  
Kulturer skal smelte sammen
Hun forklarer, at det har vist sig præcis så kompliceret, som ventet at skabe fælles HR-
løsninger på universitetet.

Før havde hvert institut sine egne HR-medarbejdere, og kun ansættelseskontrak-
terne blev udformet centralt af Fællesadministrationen i Nørregade.

Der har derfor udviklet sig forskellige kulturer, vaner, organiseringsformer, og bru-
gerne har også vænnet sig til et forskelligt serviceniveau. Alt det forsøger de nu at få 
til at smelte sammen.

»Vi har fået et indblik i, hvor forskelligt løsningen af den samme opgave har været 
bygget op på de forskellige fakulteter og institutter. Nogle af løsningerne er fanta-
stiske, og det nyder vi godt af, men der er også foregået ting, hvor en jurist nu siger, 
’hvad hulen har I haft gang i,« forklarer Gitte Korsgaard.    

Hun tilføjer, at de forsøger at løse opgaverne ens og få udryddet alle mulige skuf-
fesystemer og regneark, så de fremover kan levere sammenlignelige nøgletal til 
ledelsen.

»En rekrutteringssag skal ligne sig selv,« siger hun.

Hjælper hinanden
Juridisk fuldmægtig Rikke Dall, der før havde sin gang på Det Juridiske Fakultet, nik-
ker genkendende til, at der har været meget nyt at lære.

De bruger fire-fem forskellige computersystemer i det daglige arbejde. Rekrutte-
ringssystemet er helt nyt, og i løbet af 2018 skal ScanPas – KU's personaleadministra-
tive system – skiftes ud med Epos.

»En kan lære det på to måneder, og en anden har brug for et halvt år, men det er en 
stor hjælp, at jeg nu kan spørge en kollega, hvis jeg har brug for hjælp. Jeg synes, at vi 
har været åbne, selv om det er hårdere for nogen end for andre,« siger Rikke Dall.

Hun tilføjer, at det også giver en enorm faglig tilfredshed at lære nyt og få mulig-
hed for at løse opgaverne fra ende til anden.

Københavns Universitet samlede den 1. juni alle medarbejdere, der udfører 
HR-opgaver på tre centre. En kæmpe organisatorisk forandring, som har 

været præcis så svær som ventet, men som også giver store fordele.  
AF CLAUS BAGGERSGAARD. ILLUSTRATION RASMUS MEISLER

» Svært for nogle medarbejdere
Gitte Korsgaard lægger ikke skjul på, at skiftet har været svært for nogle af med-
arbejderne, fordi deres arbejdsmæssige identitet var knyttet til det institut, de var 
ansat på.

»Det ærlige svar er, at der har været masser af frustrationer og sorg over at for-
lade det sted og de opgaver, man var god til, men der har også være glæde og hur-
raråb, når vi fik tingene til at virke. Du skal forstå, at medarbejderne har været eks-
tremt dygtige til deres arbejde, og så bliver de pludseligt kastet ud i nye arbejdsopga-
ver, hvor hun eller han tænker ’hvordan hulen gør jeg det her.’ Det giver en følelse af 
at være under pres,« siger HR-centerchefen.

Hun fortæller, at de arbejder på at skabe en åben og ærlig dialog mellem ledelsen 
og medarbejderne på det nye center.

»Det skal være ok at gå til sin leder og sige ’det kan jeg ikke finde ud af’. Ikke alle 
har de samme HR-kompetencer, så vi forsøger at give den enkelte opgaver, der mat-
cher deres niveau og bygge langsomt på via kurser og efteruddannelse,« siger Gitte 
Korsgaard.

HR-medarbejder Rusan Elmazi, der før sad på samfundsvidenskab, nyder at have 
fået en faglig ledelse, der kun beskæftiger sig med HR, så han har nogen at gå til, 
hvis han ikke kan nå det hele og skal have hjælp til at prioritere opgaverne.

Desuden er informationen forbedret, og de kan selv beslutte ting i afdelingen, 
fortæller han.

Og så er han lykkelig for de nye muligheder for kompetenceudvikling.
»Jeg har allerede fået nye opgaver og kompetencer, som jeg kan skrive på mit 

CV,« siger han.

Sagsbehandlingstiden bliver kortere
Gitte Korsgaard forventer store fordele ved den nye HR-organisering, når alt kom-
mer helt på plads.

Før blev en rekrutteringssag ’bidt over på midten’ i den forstand, at instituttet tog 
sig af en del af processen og fællesadministrationen af en anden del.

Det burde forkorte sagsbehandlingstiden og være en fordel for brugerne, at den 
samme sagsbehandler er tilknyttet hele vejen, så der ikke længere er tvivl om, hvem 
de skal henvende sig til. 

Desuden vil det højne kvaliteten, at der nu er bedre muligheder for kompetence-
udvikling, og at centret har specialister tilknyttet.  

»Før sad medarbejderne på institutterne og lavede HR-opgaver eksempelvis 20 
procent af arbejdstiden og personaleadministration i resten, så de skulle kunne lidt 
forskelligt og vide lidt om det hele. Nu specialiserer vi lidt, så vi har nogen, der ved 
alt om barselsregler, professor-rekruttering og DVIP-området (deltidsansat viden-
skabeligt personale, red.),« siger Gitte Korsgaard, der håber, at brugerne vil være 
tålmodige og bakke op om de nye centre i den svære opstartsfase.

»Vi skal opbygge en tillid hos brugerne til at vi kan løse opgaven, selv om vi ikke 
lige ved, hvor kaffen står på instituttet. Vi har brug for at institutterne er med os, 
hvis det skal blive en succes, men det kan vi først vurdere, når vi har været i drift i et 
år,« siger hun. 

»Vi vidste IKKE, at der var 
SÅ mange måder at udføre 

den samme opgave på«
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Han har 
været 

klar til 
universitetet,  

siden han 
var 11
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De små tabeller fik han aldrig lært, men kvantemekanikken 
fangede han i fjerde, og studentereksamen tog han på 

tre måneder. Nu er Max Fischer-Rasmussen KU’s yngste 
studerende – og for første gang omgivet af folk, der også kan 

se skønheden i matematikken.
AF ANDERS FJELDBERG. FOTO DANIEL HJORTH
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1Integraler er basalt 
set en udvidelse af 

summering, idet man 
summerer uendeligt 

mange, uendeligt små 
(infinitesimale) dele. 

Kilde: Wikipedia

2Noget der er 
inderligt, indre 
eller iboende

3Algebraisk 
topologi benytter 

sig af strukturer fra 
abstrakt algebra, 
specielt gruppen, 

til at studere 
topologiske rum 
og afbildninger 

mellem dem. Kilde: 
Wikipedia

vis nogen forstår at værdsætte synet af et smukt inte-
grale¹ er det Max Fischer-Rasmussen (16). 

Han har været bevidst om sin særlige 
interesse for matematik siden folkeskolens 
femte klasse, og i dag er han den yngste 
studerende ved Københavns Universitet 
med langt op til den næstyngste på 18. Han 
begyndte på Institut for Matematiske Fag 
1. september.

Allerede fra fjerde klasse fulgte han i fritiden kurser 
i kvantemekanik 1 og 2 på Niels Bohr Institutet ved KU, 
så han har haft god tid til at finde ud af, hvad han skal 
svare, når hans medstuderende spørger ham om, hvad 
han laver hos dem, når han er så ung.

»Jeg siger bare, hvordan det er og forsøger at undgå 
for lange forklaringer. At jeg studerer her, fordi jeg 
godt kan lide matematik. Det er blevet lettere, efter-
hånden som jeg har gjort det mange gange,« siger Max 
Fischer-Rasmussen.

Måske er han et mate-
matisk geni, men han bry-
der sig ikke om at blive sat 
i bås som sådan, for han er 
også så meget andet, selv 
om han ikke render fra, at 
han er usædvanlig.

»Da jeg fulgte kurserne 
i kvantemekanik, undrede 
de andre på holdet sig 
over, at jeg kunne så 
meget af stoffet på for-
hånd, når jeg var så lille. 
Kvantemekanik 1 var for 
eksempel lidt overflødigt, 
for jeg kunne det i forve-
jen, mens kvantemekanik 
2 var rigtig interessant,« siger Max Fischer-Rasmussen. 

Kamp for identitet
Han har været klar til at gå på universitetet, siden han 
var 11 eller 12 år.

»Da jeg var 10, tænkte jeg over reglerne for differen-
tialregning, og en dag indså jeg pludselig, at jeg havde 
fundet formlen til at løse arbitrære funktioners afledte. 
Jeg syntes, det var genialt, men jeg havde blot ’fundet’ 
et kendt resultat,« siger han og fortæller, at den erfaring 
var med til at ændre hans oprindelige interesse for fysik i 
retning af matematikken.

»Det viste mig, at jeg er så interesseret i at gå ’om 
bag formlerne’ med bevisførelse, at jeg er mere til mate-
matik. Meget af fysikken følger simple, matematiske 
regler, og jeg synes det er smukt, at man kan udlede 
alt andet fra dem, og sådan er matematik,« siger Max 
Fischer-Rasmussen.

Siden har han bare gået og ventet på at kunne komme 
videre med sit liv. Det har været et problem, for han har 
et dybt behov for at være sammen med andre, som deler 
hans interesse. Hvis ikke han kunne gøre det, han gør 
nu på Institut for Matematiske Fag, kunne han få sociale 
problemer, tror han.

»Jeg så det, da jeg gik i folkeskolen. Jeg fik kraftig 
OCD. På et tidspunkt vaskede jeg hænder i ni timer. Jeg 
kan i virkeligheden ikke vide, hvor det kom fra, men 
jeg har en formodning om, at jeg bare var så umoti-
veret på det tidspunkt, og jeg har kedet mig så meget 
og følt, at jeg ikke havde noget at være tilpas med 
noget sted. Det kan have udløst min OCD,« siger Max 

Fischer-Rasmussen.
Han fik aldrig lært de små tabeller i folkeskolen – 

han var ikke motiveret, fordi han ikke trivedes. Han 
kan dem stadigvæk ikke, men klarer sig fint.

»Jeg har lært, at min trivsel er koblet meget sam-
men med, at jeg laver noget, hvor jeg både er moti-
veret, lærer en masse og er i stand til at udvikle mine 
faglige evner. Så oplever jeg, at mine sociale kompe-
tencer flytter sig,« siger han.

Derfor er han glad for universitetet, for her kan han 
være næsten sikker på, at andre deler hans interesser, 
så han har nogen at spejle sig i og udvikle sig sammen 
med. 

God og dårlig intelligens
Max Fischer-Rasmussen får mange spørgsmål fra 
medstuderende om sin unge alder, og de undrer sig 
især over, at han allerede har så godt fat i meget af 
matematikken.

Han følger for eksempel ikke undervisningen på de 
introducerende fag, MatIntro og DisRus, på første seme-
ster. Det sker efter aftale med hans undervisere, for han 
kan alt stoffet i forvejen. Han skal bare gå op til eksamen 
til december. I stedet følger han fagene Analyse 2, Kom-
pleks Analyse og Algrebraisk Topologi, som ellers er fag 
for henholdsvis anden-, tredje- og fjerdeårsstuderende.

Som før nævnt bryder han sig ikke om at blive sat i 
bås som geni, som om han var et ’objekt for andres fanta-
sier om intelligens’.

»Jeg gider ikke at blive set på som en person, der er 
god til alt og meget bedre end alle andre, for jeg synes 
ikke, det er en sund måde at se sig selv og andre på. 

Jeg vægter højere at kunne 
arbejde sammen med 
andre, for jeg kan sige én 
ting: Intelligens er i virke-
ligheden noget, der betyder 
noget forskelligt alt afhæn-
gig af, hvem man er,« siger 
Max Fischer-Rasmussen.

Det er også en egenskab, 
der har sine dårlige sider.

»Du kommer hurtigt til 
at kede dig over tingene, 
for de bliver trivielle, og 
intelligensens værdi er 
ofte lidt overgjort, for der 
er andre ting, der også 
har stor betydning for din 
præstation. Det drejer sig 

om, hvor interesseret du selv er, og hvor meget tid du 
lægger i en opgave. På nogle måder er intelligens ikke 
noget, du kan bruge isoleret, og ofte kan det i virkelig-
heden være et større problem, end det kan gavne én,« 
siger Max Fischer-Rasmussen.

I løbet af folkeskolen lærte han, at der for ham eksi-
sterer en form for mental trædemølle, som han skal 
forsøge at undgå.

»Fordi jeg har en forholdsvis god hukommelse, kan 
jeg forstå det hele og huske det, og så bliver det bare 
hurtigt kedeligt og lige pludselig føler jeg måske, at jeg 
ikke er interesseret i det, for hvis det er så kedeligt, er 
det jo ikke interessant,« siger Max Fischer-Rasmussen. 

Student i en fart
Gymnasiet tog han på lidt over tre måneder.

»Det meste af tiden gik med at vente på, at eksamen 
var der. Jeg gik slet ikke til undervisning. Jeg havde 
gjort op med mig selv, at hvis jeg skulle gå i gymnasiet, 
ville det gøre så meget dårligt for mig, at jeg kunne gå 
tilbage i min udvikling, fordi jeg ikke havde nogen at 
spejle mig i. Jeg var et andet sted,« siger Max Fischer-
Rasmussen, der selv fandt et smuthul i loven, som 
gjorde det muligt for ham at få en studentereksamen 
(med et snit på 11,9) under en ordning på hf.

Rusturen på Matematiske Fag sprang han over.
»Jeg tænkte, at jeg er meget ung i forhold til de 

andre, og det er nok noget med en hel masse alkohol, 
og så er jeg ikke interesseret og bliver bare hjemme, 
og den beslutning har ikke irriteret mig,« siger Max 
Fischer-Rasmussen.

Den indre skønhed
Hans glæde ved matematik beskriver han som en form 
for intrinsisk² skønhed .

»Det er den skønhed, som jeg og 
mange andre finder i matematikken – 
ikke det at kunne bruge det til noget 
reelt,« siger Max Fischer-Rasmussen.

Forinden har han beskrevet, hvad fx 
faget Algebraisk Topologi³ indeholder. 
Det er meget abstrakt og nørdet. At forske 
i universitetsmatematik har ikke meget at 
gøre med den matematik, som andre bru-
ger til at bygge broer eller skyskrabere med, 
mener Max Fischer-Rasmussen.

»Det kan godt være, at nogle matemati-
kere vil fortælle dig, at ren eller teoretisk matematik kan 
bruges til noget i virkeligheden, men de lyver,«  
siger han.

Det er ikke fordi, han tror, at matematik er en form 
for kunstart, men han ville ikke kunne læse matematik 
på universitetet uden at have gjort sig overvejelser om 
fagets indre betydning.

»Matematik har en eller anden form for intrinsisk 
værdi for mange. En kaffekop har en værdi, fordi du 
kan drikke kaffe af den, men nogle ting har også en 
værdi, bare fordi værdien er indeholdt i sig selv,« siger 
han.

Selv på en skala over ’intrinsiske værdier’ ligger 
matematik på det mindst nyttige niveau:

»Du kan sige, at en smykkediamant har en intrinsisk 
værdi, fordi den kan bruges til noget. Du kan kigge 
på den, den er smuk, og derfor kan du sælge den. En 
diamant har derfor en egentlig, sand intrinsisk værdi. 
I matematikken er det endnu mere abstrakt, for her er 
det bare dig selv, der føler, at noget er interessant,« 
siger Max Fischer-Rasmussen og tilføjer, at matema-
tiske beviser holder man ikke engang hemmelige, for 
matematikere skynder sig at dele dem med andre.

Matematik er noget, man kun gør for matematikkens 
egen skyld, mener han, og det skal man kunne se – eller 
føle – skønheden i.

 
Vil forske i matematik
Siden de første år i folkeskolen har Max Fischer-Ras-
mussen fortrinsvist uddannet sig gennem selvstudier.

Nu har det ført ham frem til universitetet og den teo-
retiske matematik, som han føler sig sikker på skal være 
hans fremtid.

»Mit mål er at forske i matematik. Jeg er bare inte-
resseret i at komme til et stadie, hvor jeg selv kan for-
ske, har tid til det og er i stand til at sige: ’jamen, nu 
kan jeg godt gå på opdagelse og finde noget ny mate-
matik’. Om jeg bliver lektor eller noget andet er ikke så 
vigtigt, bare jeg kan få et frirum at forske i,« siger Max 
Fischer-Rasmussen. 

»Om jeg bliver  
lektor eller noget 

andet er ikke så vig-
tigt, bare jeg kan få 

et frirum at  
forske i«

»Det kan godt 
være, at nogle 

matematikere vil 
fortælle dig, at ren 

eller teoretisk  
matematik kan 
bruges til noget 
i virkeligheden, 

men de lyver«
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Max Fischer-Rasmussen
Alder: 16 år
Læser Matematik på første semester 
på Københavns Universitet.

Interesserer sig – ud over matematik-
ken – også for filosofi, skak, sprogfag, 
etymologi, latin, oldgræsk, historie, 
politisk videnskab og programmering.
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Henrik Wegener har været 
rektor i et halvt år. Nu turnerer 
han på KU's campusser for at 
møde studerende og ansatte 
fjæs til fjæs.

R
ektor kommer et par minut-
ter for tidligt.

Han er let at få øje på, 
da han vandrer fra Islands 
Brygge station ned mod 
Søndre Campus – et hoved 
højere end de to repræsen-
tanter fra Studenterrådet, 
der flankerer ham.

Det er seks måneder siden, Henrik C. Wegener over-
tog rektorposten fra Ralf Hemmingsen – og i løbet af de 
næste uger skal han besøge Københavns Universitets 
campusser og tale med studerende og ansatte om KU’s 
tilstand. 

Søndre Campus er første stop. Engang var det 
Humaniora-land. Så flyttede Jura, Teologi og det Infor-
mationsvidenskabelige Akademi ind i det nybyggede 
KUA3-kompleks ved årsskiftet, og siden har bygningerne 
ved Njalsgade været hjem for i omegnen af 15.000 stu-
derende og 1.500 ansatte. 

Henrik Wegener skal snakke med 16 af dem. Og mens 
nogen vil bringe ham gode nyheder, vil andre slå alarm. 
For alt er ikke godt på Søndre Campus.

Hov, nu drypper det
Det starter fredeligt nok.

»Har det været en kamp at komme på plads?« spørger 
Henrik Wegener.

Han står i juristernes Videnscenter – en stor, smuk 

Rektor Henrik Wegener kom til Søndre Campus for at høre om tingenes 
tilstand. Mens nogle bragte ham gode nyheder, slog andre alarm.

TEKST OG FOTO: DENNIS CHRISTIANSEN

aula, der fungerer som Fakultets summende omdrej-
ningspunkt – sammen med jurastuderende Bolette Birk 
Rich og teologistuderende Lucas Antonio Madsen. 

»Nej,« svarer Bolette. »I starten var der nogle, der kla-
gede over, at der manglede læsesale – så fandt vi ud af, 
at de faktisk var der. De lå bare lidt afsides.«

Lucas er lidt mindre positivt stemt.
»Studiemiljøet på Teologi har lidt under flytningen. 

Vores studerende klagede også over manglende læse-
plader. Men nu har vi indrettet et undervisningslokale 
til læsepladser i stedet. Vi havde også et problem med, 
at vores nye ’vandrehal’ er lidt som en banegård. Men vi 
har et rigtig godt samarbejde med fakultetet – og løser 
det blandt andet ved at stille nogle reoler op.«

»Kan man få ånden fra Indre By med?« spørger Hen-
rik Wegener med reference til teologernes gamle bygnin-
ger i Købmagergade – lokaler, som mange teologistude-
rende har været kede af at skulle forlade.

»Nej. Det er noget andet her. Ikke bedre eller dårli-
gere, men noget andet.«

»Hov. Nu drypper det,« siger Henrik Wegener.
Små mørke pletter breder sig på parketgulvet. Det 

regner udenfor – og også en lille smule inden for i 
Videncentret.

Uniavisen har tidligere rapporteret om problemet, 
som ifølge projektchefen skyldtes, at de automatiske 
vinduer var fejlprogrammeret, så de åbnede, når det 
regnede, og lukkede, når solen skinnede. Det er vist ikke 
løst helt endnu.

»Har flytningen har bragt jer tættere på underviserne?« 
spørger Henrik Wegener.

»Det er klart nemmere for os at komme i kontakt med 
underviserne,« siger Bolette. »Før skulle vi nærmest 
booke et møde for at komme i kontakt med dem - og 
vade på tværs af Indre By. Jeg har lige skrevet bachelor, 
og det var fedt at kunne møde en forsker på gangen.«

»Vi var allerede ret tæt på dem i Købmagergade,« 
siger Lucas. »Men det er efterhånden blevet bedre her.«

»De fysiske rammer er der,« siger Henrik og kigger 
sig omkring i det store rum. »Nu skal vi få mest muligt 
ud af dem.«

»De studerende er gået i stykker«
»Det er ikke meget her, der er positivt.«

Studielektor Benedicte Fonnesbech-Wulff har netop 
lukket døren efter os og anvist rektor og Studenterrådets 
repræsentanter en plads ved et lille træbord, hvor hen-
des kollega Sheila Aakeson allerede sidder. 

Vi har været et stop forbi Institut for Tværkulturelle 
og Regionale Studier for at høre om udfordringerne for 
de trængte småfag, og sidder nu tæt sammen i lokale 
12.3.18, der huser Studievejledningen på Saxo-Institut-
tet, der omfatter uddannelses- og forskningsaktiviteter 
inden for Europæisk Etnologi, Forhistorisk og Klassisk 
Arkæologi, Græsk og Latin og Historie.

»I har da skønne rammer?« siger Henrik Wegener.
»De er ikke så skønne mere.«
Benedicte smøger skjorteærmerne op, mens hun taler.

Rektor fik klar besked
på Søndre Campus
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Benedicte Fonnesbech-Wullf (th) 
og Sheila Aakeson (tv) fra studie-

vejledningen på Saxo-Insituttet

Henrik Wegener vises 
rundt på et af de institut-
biblioteker, de studerende 
frygter bliver lukket.

Musikvidenskabstuderen-
de Johan Boje Mortensen 
snakker Beyoncé-kursus 
med rektor.

»Vi var syv studentervejledere plus mig på halvtid til 
at vejlede, nu er vi fire på grund af besparelser. Vores 
arbejde herinde handler om mennesker. Og mange af de 
studerende, der kommer ind ad den dør dér, deres liv 
er gået i stykker. Det har fremdriftsreformen sørget for. 
Vi har haft en markant stigning af nogle meget heftige 
vejledninger.«

»Det er desværre ikke så overraskende,« siger Henrik. 
»På min tidligere arbejdsplads, på DTU, kaldte vi den 
’frafaldsreformen’.«

»Den har skabt SÅ meget angst, så meget utryghed.«
»Nu har KU jo fået frie rammer, sådan nogenlunde, 

til hvordan vi implementerer reformen. Mærker I det?« 
spørger Henrik.

»Nej,« siger Benedicte. »Vi er på vagt. Vi er nødt til 
at sige til de studerende: ’I dag kan vi vejlede dig sådan. 
Men vi kan ikke garantere, at det passer i morgen.’«

Henrik vil vide, om de studerende har svært ved at nå 
det hele.. 

»Vores studerende er dygtige. Men de har svært ved 
det,« siger Benedicte.

Hun fortæller, at de af samme grund har måttet file 
på sværhedsgraden:

»Vi har skruet så meget ned, vi kan. Vi ved, at vi deva-
luerer. Men der er grænser for, hvor meget vi kan skrue 
ned. Størstedelen af de studerende, vi ser i vejlednin-
gen, bliver klemt. Det er de færreste, der kan klare sig 
gennem fem år studier uden en eneste uforudset hæn-
delse, der forsinker dem. Vi oplever, at folk der kom-
mer her, har været pressede i mange år. Det har været 
chokerende at få indblik i, hvor mange unge, der spiser 
lykkepiller.«

»Du siger, I er gået fra syv til fire ansatte. Kan I følge 
med? Står der studerende i lange rækker uden for 
døren?«

»Der går ikke en søndag, hvor jeg ikke svarer på en 
mails,« svarer Benedicte. 

»Vi har travlt,« siger Sheila. »Vi har ikke nok ansatte 
til at kunne vejlede alle ugens dage.« 

Der er ingen studerende, der banker på døren i dag. 
Vejledningen er lukket om tirsdagen. 

»En desperat beslutning«
»Vi kalder det et håndbogsbibliotek. Ved du hvorfor?«

Fem minutter senere, en etage længere nede er histo-
riestuderende Ida Nørskov i gang med at forhøre rektor 
ved indgangen til Saxo-Instituttets bibliotek.

»Fordi I altid kan have bøgerne i hånden?«

»Ja. Vi har et princip om, at man altid skal kunne slå 
noget op. Vi læser dybt specialiseret materiale, som kun 
findes i få udgaver, og det skal være tilgængeligt for 
alle.«

»Rent hypotetisk,« siger rektor. »Hvis vi kigger på 
e-bøger … Hvordan ser biblioteket ud fremover?«

»Mange fag vil være handicappede, når det gælder 
online-tilgængelighed. Tag for eksempel det kursus, jeg 
pt. følger. Begge bøger på pensum er udsolgt. De findes 
kun her på biblioteket.«

»Kan nye digitale udgivelser erstatte de fysiske?«
»Nej, det kan de ikke. Det Kongelige Bibliotek køber 

adgang til digitale udgivelser – men specialiserede ting 
udkommer ikke på de store forlag. Der er mange kilder, 
du ikke kan finde digitalt. Det er farligt at begrave ideen 
om bøger.«

Bag snakken lurer debatten om bibliotekslukninger. 
Det Humanistiske Fakultet skal spare 60 millioner, og 
institutbibliotekerne skal finde tre af dem. På Institut for 
Engelsk, Germansk og Romansk (ENGEROM)blev bib-
liotekslokalet inddraget, og bogsamlingerne er nu spredt 
ud over instituttet og nede i dets kælder.  

»Vi har en fastansat bibliotekar her på SAXO, men 
desværre lægges der op til besparelser. Vi skal overgå til 
det Kongelige Bibliotek den 1. juli, men der er ingen klar 
plan over, hvordan det skal ske. De ansatte skal enten 
overflyttes eller fyres. Det er skrækscenariet. Og at vi får 
deltidsansatte bibliotekarer, der ikke har specialviden.«

Ida stopper op.
»Nej, det virkelige skrækscenarie er det, der skete 

med institutbiblioteket på ENGEROM. Hvor man luk-
kede biblioteket over natten, smed bøgerne i kælderen 
og sløjfede fællesarealer og læsepladser. At lortet luk-
ker, det er skrækscenariet. Vi er meget nervøse over 
de ændringer, der er på vej. Vi er meget særegne på de 
forskellige biblioteker. Man kan ikke bare lave en en til 
en-samling af det hele som på CBS. Jeg er bange for, at 
vi bliver kvalt, og at universitetet gør sig selv en bjørne-
tjeneste for at spare tre millioner til. Og Det Kongelige 
Bibliotek er også økonomisk trængt.«

Hun siger, at det er ærgerligt, det der skete på 
ENGEROM. At det var en desperat beslutning.

»Jeg har respekt og sympati for dem, der skal træffe 
de beslutninger. Det er aldrig enkelt at træffe det valg,« 
siger Henrik Wegener.

Den samlende plastikflamingo
På Institut for Kunst- og Kulturvidenskab letter 

stemnin gen. Ganske vist er musikvidenskabsstuderende 
Johan Boje Mortensen ærgerlig over de mange skriverier 
om instituttets Beyoncé-kursus. Ikke over det, at der 
bliver skrevet om kurset, som han synes er fedt og helt 
berettiget (»vi læser jo for at blive undervist i musik!«) 
– men over, at det i dele af pressen bliver udlagt som et 
eksempel på ’ligegyldigheder’, der bliver undervist og 
forsket i på Humaniora. 

»Jeg synes nu, den historie har fået en mere positiv 
twang, end man kunne frygte,« siger Henrik Wegener. 
»Erik Steinskog (underviseren, red.) har solgt sit bud-
skab godt og forklaret, hvorfor det er vigtigt, at universi-
tetet underviser i det.« 

Han spørger Johan, hvad de gør på IKK for at oplyse 
offentligheden deres bidrag til samfundet – og om der er 
noget, han skal gøre i den sammenhæng. 

»Det ansvar tager vi på os,« siger Johan. 
»Universitetet skal altid forklare sig til den måbende 

offentlighed,« siger Henrik Wegener. »Vi er så spe-
cielle, eller sære, at vi altid skal forklare, hvorfor vi er 
nødvendige.« 

Vi følger Johan ind i de IKK-studerendes bar/café 
Roland Bar, hvor vi møder en plastikflamingo (barens 
maskot) og studerende Pernille Bille Kjær og Rina Nidam 
Møller. De to sidstnævnte er med til at drive stedet som 
frivillige. 

»Vi er mange, der ikke ville være kommet så langt på 
universitetet, hvis vi ikke havde haft Roland Bar som sam-
lingssted,« siger Pernille. 

Her er Uniavisen nødt til at forlade selskabet. Rektor har 
endnu tre stop på sin campustur. Dagen efter spørger vi, 
hvad han har taget med sig. Svaret tikker ind pr. mail. 

»Det glæder mig at se, at de fysiske rammer rykker 
fakulteterne tættere sammen og har skabt bedre mulig-
heder for at møde forskerne. Vi skal selvfølgelig altid gøre 
en indsats for at forbedre studiemiljøet, men Søndre Cam-
pus har de bedste forudsætninger. Jeg fik selv helt lyst til at 
blive studerende igen og få en sludder på Roland Bar eller 
Café Helga. Det gjorde også stort indtryk på mig at høre om 
bekymringerne fra studievejledningen på Saxo. Nogle har 
svært ved at klare de store krav og forventninger, der er til 
dem i dag, og vi skal gøre vores ypperste for at hjælpe dem 
på vej. Det var en god oplevelse at være på rundvis ning 
med de studerende som guider, og jeg glæder mig til mine 
næste campusbesøg.« 

Siden den første rundtur har Wegener også mødt stude-
rende og ansatte på Frederiksberg Campus. Han besøger 
Nørre Campus 9. okt. og City Campus (CSS) 25.okt. 
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an skulle tro, at KU’s nye vartegn Mærsk Tårnet var 
færdigt, for ellers må dronningen have haft knas i kalen-
deren, da hun kørte ud på Blegdamsvej på Nørrebro og 
indviede det den 18. januar 2017.

Sagen er imidlertid, at Københavns Universitet kun 
lidt efter lidt har overtaget driften af de 15 etager, mens 
håndværkerne har knoklet videre.

Hvad værre er: det er ikke muligt – trods ekstrabevil-
linger og overskridelser – at få oplyst, hvad Mærsk Tår-
net koster.

Det er Bygningsstyrelsen, der er bygherre på – og 

Optræk 
til bygge-
skandale på 
Københavns 
Universitet

ejer af – Mærsk Tårnet. KU skal leje sig ind Tårnet, og 
huslejen afhænger af den samlede pris for byggeriet. 
Med andre ord: Hvis byggebudgetter skrider, betaler 
studerende og forskere prisen.

Det senest kendte budget for tårnet er godt 1,5 mil-
liarder kroner, men det fremgår af en statusrapport 
fra Transport-, Bygnings-, og Boligministeriet fra juli 
2017, at Folketinget i et hemmeligt aktstykke fra okto-
ber 2015 bevilgede et forhøjet budget, som styrelsen 
dog også, ifølge samme rapport, har overskredet. 

Det eneste vi ved om prisen, er altså, at den er to 
budgetforhøjelser over 1,5 mia.

Lille, men dyr
På Nørre Allé, en kort cykeltur fra tårnet, står den 
nyopførte Pharma Science Building (budget 179 
mio.), og også denne bygnings pris svæver i det uvisse 
et sted over det godkendte beløb.

»Faktum er, at vi i marts sidste år inaugurerede 
bygningen med fanfarer, og dags dato har Køben-
havns Universitet ikke overtaget driften endnu. Det er 
tankevækkende,« siger institutleder Flemming Mad-
sen, Institut for Farmaci.

Forskere og studerende er på plads i Pharma-
bygningen, de kan glæde sig over en ny vandrehal, og 
institutlederen siger, at han og hans folk ikke kunne 
klare sig uden de mange ekstra kvadratmeter. Men 

han giver også udtryk for frustration:
»Der er mange indbyggede problemer i bygningen, og 

derfor har KU ikke turdet overtage driften endnu,« siger 
han og nævner som eksempler, at entreprenøren havde 
trukket strømkabler, der ikke kunne klare den nødven-
dige belastning, og at lyset i bygningen ikke er indstillet 
til laboratoriebrug.

»Mine medarbejdere render stadig rundt i halv-
mørke,« siger Flemming Madsen.

Københavns Universitet har i en årrække forgæves 
forsøgt at overtage Bygningsstyrelsens opgaver og selv 
overtage ejerskab og ansvar for KU's bygninger. På KU 
har ledelsen længe hævdet at kunne bygge bedre forsk-
ningsmiljøer selv, og de dårlige byggeforløb på campus 
øger forbitrelsen blandt universitetets administratorer 
over at være lænket til Bygningsstyrelsen.

Men problemerne med Mærsk Tårnet og Pharma 
Science Building blegner i sammenligning med dem, 
der plager Niels Bohr Bygningen (budget 1,6 mia.) ved 
Jagtvej.

Ministerium sætter revisorer til at granske 
egen styrelse
Niels Bohr Bygningen skulle have stået færdig ved års-
skiftet 2016/17, men er forsinket på i praksis ubestemt 
tid, efter at Bygningsstyrelsen 10. februar 2017 helt 
usædvanligt opsagde kontrakten med den spanske 

M
Staten sprænger budgetterne på store prestigebyggerier på 
KU. Værst ser det ud på den ufærdige Niels Bohr Bygning, 
hvor kilder beretter om en byggeplads i kaos. Som foreløbig 
kulmination på problemerne truer KU med ikke at ville flytte 
ind, og det kan give staten et milliardtab.
AF CHRISTOFFER ZIELER

Niels Bohr Bygnin
gen



»Niels Bohr ville 
vende sig i graven 

ved at have et tred-
jeklasses hus. […] Vi 

har nogle bygnin-
ger, der har stået i 

100 år. Det kommer 
den der i hvert fald 

ikke til«
Jim Bjerring, vvs-mand, projektleder 

på byggepladsen for Niels Bohr  
Bygningen i 2015

UNIAVISEN  2017  13

BYGGESJUSK

entreprenør Inabensa, som var ved at opsætte et kompli-
ceret ventilationssystem til husets laboratorier.

Ifølge Bygningsstyrelsen var der ’væsentlige svigt’ i 
kvaliteten af Inabensas arbejde. Så i stedet for at bygge 
videre, er folk nu ved at pille Inabensas arbejde ned, og 
det betyder, at »projektets totaludgift skal øges betyde-
ligt« fra de godkendte 1,6 mia.

Styrelsen vil ikke ud med, hvor betydeligt, det ventes 
at blive. Byggepladsen er færdig med at blive gennemgået 
af syns- og skønsmænd, men Bygningsstyrelsen vil ikke 
give aktindsigt i deres fund med den begrundelse, at der 
fortsat mangler at blive udarbejdet dokumentation.

Uniavisen er dog ikke ene om at ville vide, hvad der er 
sket på Niels Bohr Bygningen.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet bekræfter, at 
de før sommerferien bestilte en »ekstern granskning« af 
deres egen styrelse i form af en revisionsundersøgelse hos 
Ernst & Young. Den skal »vurdere årsagerne til den for-
ventede budgetoverskridelse og omfanget heraf« og ligge 
klar i løbet af efteråret.

Blandt de spørgsmål, som revisorerne kan interessere 
sig for, er, på hvilket grundlag Bygningsstyrelsen valgte 
entreprenøren Inabensa, og hvordan styrelsen holdt øje 
med, at arbejdet skred planmæssigt frem.

Inabensa vandt ud fra kriteriet ’laveste bud’ licitatio-
nen på at bygge ventilati-
onssystemer og vvs i Niels 
Bohr Bygningen. Men i den 
danske vvs-branche har 
man sået tvivl om, hvor-
vidt det spanske firmas 
bud var realistisk. Ifølge 
fagforbundet Blik og Rør 
var Inabensa så meget bil-
ligere end konkurrenterne, 
at forskellen svarede til 
arbejdslønnen på hele 
opgaven. Bygnings-
styrelsen har dog alene 
bekræftet, at Inabensa var 
væsentligt billigere end 
konkurrenterne.

Hos Inabensa vil man 
ikke interviewes om Niels 
Bohr Bygningen, men virk-
somhedens spanske hoved-
kvarter oplyser i en e-mail, 
at de ikke finder fyringen 
retfærdiggjort, og at de 
har bedt deres advokater 
om at føre en sag mod 
Bygningsstyrelsen. (Der er 
faktisk juridiske tvister om 
alle de større byggesager, Bygningsstyrelsen har på KU). 
Inabensa skriver også, at andre danske kunder er glade 
for deres arbejde. Det gælder fx Herlev Hospital, hvor 
der ifølge branchemediet Licitationen er tilfredshed med 
Inabensa.

Flere uafhængige kilder siger dog til Uniavisen, at 
Inabensa, hvad end årsagen har været, har installeret 
ventilationssystemerne – flere kilometer rør – i bygningen 
helt forkert.

Ikke godt nok til Niels Bohr
»Niels Bohr ville vende sig i graven ved at have et tred-
jeklasses hus,« siger den erfarne vvs-mand Jim Bjerring, 
der var projektleder på byggepladsen i 2015 for ingeni-
ørfirmaet Spangenberg & Madsen, en underleverandør 
til Inabensa. Ifølge Bjerring er problemerne på Niels Bohr 
Bygningens installationer så omfattende, at de bør rives 
ned og laves om. I modsat fald, siger han, vil bygningen 
ikke fungere. 

»Vi har nogle bygninger, der har stået i 100 år. Det 
kommer den der i hvert fald ikke til,« siger han. 

Jim Bjerring siger, at han besøgte byggepladsen igen 
i første halvdel af september 2017, og at udgiften til at 
udbedre fejl på sprinkleranlæg, ventilation, centralvarme 
og et ifølge ham underdimensioneret regnvandsanlæg, vil 
hæve bygningens pris markant. 

»Det hele ligger på 2,6 milliarder [inklusiv de penge, 
der allerede er brugt]. Det tror jeg, det koster,« siger han 
og tilføjer, at arbejdet nok vil tage to år.

Sprinkleranlægget er ifølge Jim Bjerring »så gammel-
dags, som det kan være,« fordi det er bygget til at afvente, 
at brandvæsenet ankommer og sætter en slange på en 

brandhane. »Prøv at tænke dig, inden det kommer på … 
normalt ville en sprinkler jo sætte i gang.«
Jim Bjerring siger, at han har skrevet om hele forløbet 
i byggesagens it-system Byggeweb, hvor byggeledelsen 
har kunnet følge med.

Du siger, du undervejs dokumenterede problemerne? 
»Ja, det kan jeg love dig for,« siger Jim Bjerring, der 

oplyser, at han blev fyret fra byggesagen.
En anden person, der var ansat hos en af Inabensas 

samarbejdspartnere på Niels Bohr-byggepladsen fra 
midten af 2015 og et stykke ind i 2016, fortæller, at Ina-
bensas folk brugte ventilationsrør af en type, der hver-
ken levede op til specifikationerne i byggesagsbeskrivel-
sen eller blev monteret eller isoleret korrekt. 

»De trak rør, som det passede dem,« siger han og 
giver som eksempel, at Inabensas folk i modstrid med 
byggetegningerne førte varmerør gennem et serverrum 
til it-udstyr, der ikke kan tåle temperaturudsving, »så 
man kunne spare nogle meter rør«. 

Endvidere siger kilden, at arbejdsmiljøreglerne blev 
brudt af Inabensa, hvis folk trak ledninger gennem vand 
og anvendte vinkelslibere uden afdækning. Mere alvor-
ligt var at håndværkerne kravlede rundt og eftermonte-
rede dele til ventilationsrør i mange meters højde uden 
sikkerhedsforholdsregler, hvis rørene skulle falde ned. 

Han siger, at håndværkerne 
hverken talte dansk eller 
engelsk, og at deres for-
mand kun talte gebrokkent 
engelsk, hvilket hæmmede 
kommunikationen på plad-
sen dramatisk.

Bygningsstyrelsen 
opsagde først kontrakten 
med Inabensa i februar 
2017, længe efter at Unia-
visens kilder fra byggeplad-
sen beretter om at have set, 
indberettet og registreret 
byggefejl, brud på sik-
kerheden og afvigelser fra 
byggetegningerne.

Men ifølge Transport-, 
Bygnings-, og Boligmini-
steriets anlægsrapport fra 
sommeren 2017 var det slet 
ikke muligt for Bygnings-
styrelsen at opdage Ina-
bensas svigt ved ’normalt 
tilsyn’ på byggepladsen. 
Uniavisen har bedt Byg-
ningsstyrelsen beskrive, 
hvad der kendetegner ’nor-

malt tilsyn’, men styrelsen har afvist at svare og sender 
følgende kommentar:

»Bygningsstyrelsen vil ikke kommentere på kon-
krete forhold, der angiveligt skete i 2015 eller primo 
2016. Som generel kommentar vil Bygningsstyrelsen dog 
oplyse, at såvel byggeledelsen, sikkerhedskoordinator og 
tilsynet samt styrelsens egne medarbejdere løbende var 
i dialog med Inabensa om de udførelsesmæssige- og sik-
kerhedsmæssige krav, der var til deres arbejde.«

Arbejdstilsynet oplyser at have aflagt tilsynsbesøg på 
byggepladsen ved flere lejligheder, og at man også har 
udstedt flere påbud.

KU truer med at lade staten beholde  
bygningen selv
KU’s ledelse vil ikke kommentere Niels Bohr Bygningens 
forventede pris, men udsigten til en meget dyr bygning 
fik i august Københavns Universitet til at melde ud, at 
universitetet forbeholder sig ret til ikke at flytte ind i 
bygningen, når den bliver færdig.

Hvis det sker, står staten med en kostbar laboratorie- og 
undervisningsbygning på over 50.000 kvadratmeter med 
features som et stort specialstøbt betonfundament, der sik-
rer fintfølende instrumenter imod rystelser. Det er ikke en 
enkel sag at finde en køber til så specialiseret et hus.

Ifølge reglerne for udlejning til universiteterne kan 
staten med en kontrakt forpligte en kommende udlejer 
til at bebo en nyopført bygning i en årrække, men om en 
sådan kontrakt eksisterer mellem KU og Bygningssty-
relsen for Niels Bohr Bygningen har styrelsen ikke villet 
oplyse.
Ifølge en kilde i KU's ledelse er der formentlig intet, der 

forhindrer, at KU ikke overtager Niels Bohr Bygningen - 
og der er også en slags fortilfælde, idet universitetet hel-
ler ikke fra starten har overtaget hele Mærsk Tårnet eller 
driften af Pharma Science Building.

Naturligt at inddrage Rigsrevisionen
Bygningsstyrelsens sager på KU har ikke den store politi-
ske bevågenhed.

Bygningsstyrelsen er en del af Transport-, Byg-
nings- og Boligministeriet, men Folketingets Transport-, 
Bygnings- og Boligudvalg har ikke drøftet Niels Bohr 
Bygningen eller øvrige forsinkelser og fordyrelser på 
byggerier på KU, siger udvalgsformand Lennart Damsbo-
Andersen (S).

Heller ikke i Finansudvalget, der skal godkende større 
budgetoverskridelser på Bygningsstyrelsens projekter, 
er der for tiden den store interesse for universitetsbyg-
gerierne. Formand for udvalget Joachim B. Olsen (LA) 
har ikke besvaret Uniavisens spørgsmål om sagen, men 
udvalgets næstformand, socialdemokraten Benny Engel-
brecht, siger at de dyre byggesager muligvis kan blive en 
sag for Rigsrevisionen.

»Det ville være naturligt, hvis Rigsrevisionen kigger 
på det her, hvis slutresultatet er væsentlige fordyrelser,« 
siger Benny Engelbrecht, der påpeger, at Finansudvalget 
ikke selv kan rejse sådan en sag.

Til oplysningen om, at KU måske ikke vil flytte ind i 
Niels Bohr Bygningen, siger han: »Det er første gang, jeg 
hører om det, og det er selvfølgelig bekymrende.«

Campusplaner går i fisk
Lokalt på KU har byggeproblemerne flere umiddelbare 
konsekvenser, ikke mindst for universitetets udvikling. 
Institutleder på Farmaci Flemming Madsen siger, at 
han ikke kan lave tilpasninger af laboratorierne i den 
nye Pharma Science Building, så længe bygningen ikke 
administreres af KU.

Og forsinkelsen af Niels Bohr Bygningen betyder, at 
langtidsplanlægningen på hele Det Natur- og Bioviden-
skabelige Fakultet bliver hæmmet. Desuden er tilliden 
mellem universitet og styrelse blevet slidt. I begyndelsen 
af juni 2017 lagde KU etape to af et stort anlagt plante-
videnskabeligt forskningscenter i mølpose. Efter at have 
gennemført udbudsrunden, havde styrelsen meddelt KU, 
at huset ville blive 60 procent dyrere end forventet. Pro-
jektet ville dertil tage otte år, hvilket også var for længe 
for KU.

Bygningsstyrelsen ville tilsvarende have otte år til at 
opføre en bygning, hvor KU kunne samle det geoviden-
skabelige miljø, der i dag er fordelt på forskellige adres-
ser i København. Også denne plan har KU nu skrottet. I 
stedet har den naturvidenskabelige dekan skrevet til de 
ansatte i den dyre og utidssvarende Geocenter-bygning 
på Øster Voldgade, at de skal blive boende der på ube-
stemt tid.

Næste store byggeprojekt er opførelsen af det fra KU’s 
side meget profilerede Statens Naturhistoriske Museum 
til omkring en milliard kroner i Botanisk Have. Det skal 
stå klar i 2021. Bygningsstyrelsen meddeler, at de for-
venter at overholde budget og tidsplan. 

KU’s husleje
KU betaler husleje til Bygningsstyrelsen, der ejer 
hovedparten af de danske universitetsbygninger. 
Lejen er beregnet ud fra prisen (rettelig: genopførel-
sessummen) på de bygninger, som KU anvender. Det 
er modsat almindelige lejeprincipper, hvor lejen er 
sat efter markedsprisen.

Et problem med huslejesystemet er, at hvis en 
universitetsbygning er dyr at bygge, er det lejeren, her 
KU, der betaler regningen, ikke Bygningsstyrelsen, der 
opførte den. Ansvar og risiko følges ikke ad.

Idéen med huslejeordningen er, at universitetet 
som lejer får en tilskyndelse til at anvende så få 
bygninger som muligt og dermed spare på samfun-
dets ressourcer, (og KU bruger faktisk i dag omkring 
25 kvm per ansat mod 35 kvm i 2007). 

Samtidig betyder huslejeordningen, at staten kan 
liste nogle bevillinger til uddannelse og forskning 
tilbage i statskassen, fordi KU og de andre universi-
teter betaler mere for at leje, end bygningerne reelt 
koster staten.



BYVANDRINGEN
De historiestuderende på andet år går byen tynd sammen med deres 

underviser Jes Fabricius Møller. Her handler det om gentrificeringen af 
Islands Brygge, hvor »hele hipsterparken er flyttet ind.«

 AF GRY BARTROFF GAIHEDE. FOTO LIZETTE KABRÉ

Snapshot:

»Her ser vi spor fra fortiden,« 
siger Jes Fabricius Møller, og de 
studerende fanger godt analo-
gien. »Jernbanesporene og dele 
af krananlægget er bevaret, 
fordi vores tid sværmer for 
den rå industrialisme. Selv om 
kraner, kul og koks er flyttet ud 
af byen, har man beholdt rester 
af industrien i bybilledet som 
ren æstetik,« siger underviseren 
og tegner en linje til brutalismen 
i moderne byggeri, hvor man 
»smider den rå betons stoflighed 
i hovedet på folk.«
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De studerende og deres underviser snakker om, at det 
meget sent er gået op for København, hvad havnen 
kan. Jes Fabricius Møller husker tilbage til 80erne: 
»Københavnerne kom kun til Amager, hvis de skulle 
af med affald eller ud og flyve.« I dag er industrien 
rykket ud af byen, og den kreative klasse er rykket ind. 
De nye beboere i havnens pakhuse får denne beskri-
velse med på vejen af historielektoren: »Nu er det hele 
kajakklubber, designbureauer der staver deres navn 
med småt og eksklusive madimportører, der sælger ost 
af mælk fra en ged, man er på fornavn med.«

Tjek lige kvaliteten af det 
murværk! Jes Fabricius Møller 
høster latter, da han præsente-
rer sig som murstensfetichist. 
»Bemærk, hvordan man altid kan 
se, når et stykke af murværket 
er skiftet ud,« siger han. »De 
blandede røde mursten giver 
bygningskroppen en særlig kom-
position og rytme. Hvorfor låner 
man i grunden altid udtryk fra 
musikkens verden, når man skal 
beskrive bygninger?« spørger 
Jes. Svaret hænger i luften.
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Studerende der 
F O R S K E R

De historiestuderende på tredje 
semester får undervisning i byhi-
storie 6 timer om ugen af lektor 
Jes Fabricius Møller. Kurset hed-

der ’Byens huse – byens rum’, og her er 
den almindelige kukkasse-undervisning på 
Søndre Campus udvidet med ugentlige van-
dringer i København, hvor underviser og stu-
derende ’læser’ bygninger, pladser og parker 
fra perioden 1850-1950 som studieobjekter.

Som eksamensafslutning skal de stu-
derende aflevere et stykke formidling. Jes 
Fabricius Møller fortæller, at pensum ikke er 
bunker af allerede fordøjet viden, men at de 
studerende selv skal tilegne sig byen.

Vejen fra sansning til erkendelse
Jes Fabricius Møller tager sine studerende 
med i Stads- og Byggesagsarkivet for at lægge 
en bund, og derfra er det de studerendes 
egne ideer, nysgerrighed og de historiefag-
lige greb, de allerede har, der former erken-
delsen, fortæller han. 

»Når kurset er slut, er jeg meget, meget 
klogere. Jeg siger dig, at man ikke længere 
kan gå uskyldsren gennem byen efter kur-
set.« Selv planlægger Jes Fabricius Møller at 
skrive en bog om København, der er inspire-
ret af vandringerne med de studerende:

»Jeg kalder det undervisningsbaseret 
forskning.«



Ulla M. Wewer
Født 7. december 1953 
Gift, 1 søn, bor i Taarbæk

UDDANNELSE 
1985: Dr.med., Københavns Universitet 
1980: Cand.med., Københavns Universitet  

ANSÆTTELSER 
2006 -: Dekan ved Det Sundhedsvidenskabelige 
Fakultet (konstitueret dekan 2005-06)
2002-2005: Prodekan ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet 
2000 -: Professor i Eksperimental Patologi,  
Københavns Universitet 
1983-2000: Forskningsassistent, adjunkt, lektor og 
forskningsrådsprofessor ved Det Sundhedsvidenska-
belige Fakultet
1981-1987: Forskningsassistent ved La Jolla Cancer 
Research Foundation og  National Cancer Institute, 
NIH, Bethesda, USA, i alt 4 år 
1980-1983: Kliniske ansættelser på Rigshospitalet,  
i alt 2 år 
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Hvad er der i Ullas 
LAKTASKE?

H
vis man cykler på 
arbejde en tidlig mor-
gen fra de nordlige 
forstæder, kan man 
opleve at blive over-
halet af Ulla Wewer. 
Og den 63-årige dekan 
er ikke mormortypen, 
der har brug for en 
elmotor for at holde 

hjulene i gang. 
På dekankontoret skifter hun cykelhjelmen ud med et 

mere ladylike outfit, og snart er den spinkle kvinde med 
strithår og perlesmykke på vej til dagens første møde. 

Når man lægger mærke til Ulla Wewer skyldes det 
ikke ligheden med den jævnaldrende Annie Lennox, men 
hendes evne til at skaffe penge – rigtig mange penge – til 
universitetet fra private investorer. 

De seneste år er det især samarbejdet med industrien 
– Nordea Fonden, Novo Nordisk Fonden og A.P. Møller 
Fonden – der har tiltrukket sig opmærksomhed, fordi de 
nye partnerskaber mellem universitet og erhvervsliv har 
gjort det muligt at lave state-of-the-art forskningscentre, 
der trækker udenlandske profiler til Nørrebro. Men også 
fordi kritikere hævder, at balancen mellem de eksternt 
finansierede centre og fakultetets teoretiske institutter 
kan tippe, hvis udviklingen fortsætter. 

 Uniavisen har inviteret sig selv på kaffe på dekankon-
toret i bygningen, der udgør Mærsk Tårnets højre flanke, 
hvor Ulla Wewer sidder med panoramakig til det byg-
ningskunstværk, som hun har udtænkt, og som hurtigt er 
blevet udnævnt til KU’s vartegn.

»Vil du ikke nyde udsigten?« spørger hun og genner 
mig hen til en plads med direkte kig til bygningens over-
raskende rundinger, kobberlamellerne og egetræet, der er 
ædlere end de sorter, de må nøjes med i billigere byggerier. 

Den amerikanske forbindelse
I Ulla Wewers historie er der et punkt, hun ofte cirkule-
rer om, så der starter vi. Som studerende arbejdede hun 
i Patologiafdelingens laboratorium, hvor hun gjorde et 
fund, der endte med at udløse en invitation til USA: 

 »Vi havde udviklet eksperimentelle tumorer, der 
producerede matrix, som jeg var meget nysgerrig på, for 
hvad bestod det af?« 

Under en kongres på Rigshospitalet spottede Ulla 
Wewer en amerikansk topforsker, som hun passede op 
og indviede i sine observationer. Samtalen gjorde ham så 
interesseret, at han hentede den unge studerende til sin 
forskergruppe på La Jolla Cancer Research Foundation i 
Californien. Resten af studieårene pendulerede hun mel-
lem San Diego og København, og et par år efter kandida-
ten fik hun ansættelse et år i Californien og siden på the 
National Cancer Institute i Bethesda.

Det var da meget modigt af dig at gå direkte i kødet på 
den amerikanske forsker i kantinen den dag?

»Det kan du sige, ja. Men det var min faglige nysger-
righed, der drev mig. Jeg mødte de rigtige mennesker på 
det rigtige tidspunkt. Men det handlede også om at sige 
ja til coaching. Det var de amerikanske forskeres kæmpe 
kompetence, der fik løftet mig med op på en bølge.« 

Det lyder som om Ulla Wewer praktiserede en art 
akademisk deleøkonomi, før begrebet fandtes. Hun giver 
alt hvad hun har – og det er mere end de fleste – og så får 
hun overraskende meget retur. Det kommer vi tilbage til.  

Under forskningsopholdet i USA blev Ulla Wewers 
syn på internationalisering, universitetets infrastruktur 

Hun er uofficiel KU-mester i fundraising. Ulla Wewer betegner sine 11 år som dekan  
for Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet som ’en gylden tid’. Vi har spurgt  

hende, hvordan hun gør.
AF GRY BARTROFF GAIHEDE. FOTO DANIEL HJORTH

og samarbejde med erhvervslivet grundlagt. Tre områ-
der, hvor fakultetet har rykket sig mærkbart de sidste 11 
år under Ulla Wewers ledelse. 

Om sin tilbagevenden til Københavns Universitet, 
siger Ulla Wewer:

»Jeg tænkte: Åh, nej, det ser ud fuldstændig som da 
jeg var studerende. Alting lignede sig selv. Laboratori-
erne var flere steder i så dårlig stand, at Arbejdstilsynet 
næppe  ville forny deres godkendelse ret langt ud i 
fremtiden.«

Men der skulle gå nogle år, før Ulla Wewer valgte at 
fokusere sin energi på en makeover af KU’s forskningsfa-
ciliteter. Først koncentrerede hun sig om sin kræftforsk-
ning og etablerede en forskergruppe, som tiltrak interna-
tionale kollegaer som det mest naturlige. 

Da Ralf Hemmingsen (hendes dekanforgænger og 
senere rektor 2005-17) skulle vælge prodekaner, ville 
han have hende på grund af den internationale erfaring.

»Det var selvfølgelig en svær beslutning at forlade 
forskningen. Eller: Jeg har jo ikke forladt den, jeg har 
bare skiftet mit lille laboratorium ud med et meget 
stort,« siger hun og sender et smil afsted.

»Jeg er stadig meget tæt på forskningen. Og man 
behøver jo ikke lave det 
hele selv. Skønheden er 
derude. Det sidder dybt i 
mig – glæden over når det 
går godt for nogen. Og når 
nogen har problemer, hvor-
dan kan vi så hjælpe dem? 
Hvordan kan der være plads 
og rum til debat og til dem, 
der kører hurtigt og dem, 
der kører lidt langsommere 
– hvordan kan man få hele 
smeltediglen til at fungere, så alle fagområder får mulig-
hed for at flytte sig?«

Ulla Wewers tale bakkes op af et ivrigt kropssprog. 
Når hun taler om fagområder i bevægelse, puffer hun 
samtidig usynlige grupper af medarbejdere rundt på bor-
det i små, synergiske netværk.

»Jeg glæder mig, når andre når milevidt, og jeg giver 
gerne alt hvad jeg har, så vi kan komme videre sammen. 
Det er en styrke i forskerverden, hvor tingene let kan 
blive konkurrenceprægede, for hvis man stråler lidt selv 
og giver meget, så får man meget tilbage.«

Laktasken på bordet
Folk, der arbejder tæt på dekanen beskriver hende som 
en high maintenance-maskine, der kun stopper sin strøm 
af e-mails i de få timer, hun sover. Til det siger hun:

»Sådan har jeg altid arbejdet. Vil man gerne nå de 
sidste ti procent, skal man også give de sidste ti procent. 
Det her med work-life balance, det smiler jeg lidt ad. 
For mig glider det sammen. Man skal tage sig tid til at 
snakke med forskerne, de skal kunne gå ud og ind ad 
døren, og man skal kunne maile med dem lørdag efter-
middag, hvis de står og har brug for en kommentar til en 
stor ansøgning.«

Og det med ansøgninger er Ulla Wewers kardinal-
kompetence. Hun er uofficiel mester i at hente private 
virksomhedskroner hjem til sundhedsforskningen, og 
når hun beskriver sit samarbejde med erhvervslivet, er 
det et frugtbart loop til alles bedste:

»At det lykkedes at realisere min drøm om tårnet, 
viser den virkelyst, der er på vores fagområde. Det 
handler om, at vi har nogle opgaver med forskning og 

uddannelse, vi skal have løst sammen for det her land. 
Og jeg tror på partnerskaber: Vi kan det, I kan det, og 
sammen kan vi komme herhen.« 

Ulla Wewer aer bordpladen i større og større cirkler, 
når hun beskriver sit samarbejde med AP Møller Fonden:

»Hvis man gerne vil, kan man ret hurtigt flytte ting. 
Det er Mærsk Tårnet et bevis på. Samfundsaktørerne vil 
gerne, og så er det da bare ud i bådene og afsted.«

Her kommer Ullas laktaske på bordet. Det er deka-
nens eget sproglige symbol for de projekter, der er visio-
nære og ikke mindst gennemarbejdede nok til at komme 
med under armen, når hun er ude og netværke: 

»Jeg har et princip, der hedder ’hvad er der i Ullas 
laktaske?’. Det er selvfølgelig en selvironi, men det er et 
symbol på, at alle, også jeg, er nødt til at være prepared. 

Folk skal forstå, at hvis vi skal hjælpes ad med at 
fundraise, kan det ikke nytte noget at finde ud af om 
onsdagen, at der er ansøgningsfrist mandag, for så får 
du aldrig pengene. Én gang kan man måske komme i 
landing, men hvis man skal have positive spiraler ud 
af det, og det er jo kunsten, så skal man satse på noget, 
der har en tilstrækkelig energi og kreativitet til holde 
de næste fem-ti år. Ellers kommer resultaterne jo aldrig 

over til patienterne eller ud 
til dyrene.« 

At privat kapital skulle 
skævvride forskningen, 
afviser Ulla Wewer som 
mytedannelse. Hun siger, at 
konkurrenceudsættelsen er 
stor – også for stor – men at 
centre med eksterne bevillin-
ger og teoretiske institutter 
på en måde deler skæbne: 

De første får faste fonds-
midler i en årrække, de sidste er på finansloven, begge 
skal selv ud og skaffe den sidste halv- eller tredjedel. Og 
i øvrigt går de private fondsmidler til grundforskningen, 
siger hun: 

»For ti år siden gik Nordea-fonden med til på mit 
glatte ansigt at finansiere et center for tværdisciplinær 
forskning i sund aldring. Det var modigt og visionært, for 
den langsigtede forskning er risikofyldt, og der er ikke 
hurtige resultater at høste.« 

»Jeg er her 120 procent«
Ulla Wewer taler om de studerende, hvis engagement blæ-
ser hende omkuld. Og hun grunder over, hvad der skal til, 
for at mindske deres oplevelse af stress, for:

»Set i et livsforløb er studieårene jo et eksperimenta-
rium, hvor man virkelig kan prøve ting af, også at fejle, det 
vigtigste er, at man prøver!«

Og hun taler længe om sin vision om at komme tættere 
på borgere til gavn for både dem og forskningen: 

»Vi vil gerne invitere folk med ind i det nye tårn, så vi 
kan få diskussioner på tværs af flere menneskelige … ja, du 
kan næsten kalde det sansninger. Vi har også brug for feed-
back. Vi skal ikke bare kommunikere i pressemeddelelser, 
men i bogstavelig forstand være en del af samfundet. Før 
var det sådan noget vi sagde, ikke, og vi leverede dygtige 
kandidater … men jeg er optaget af, hvordan vi tager det 
skridtet videre i nye dynamikker, i nye partnerskaber.« 

Ulla Wewers kontrakt løber frem til foråret 2019: 
»Jeg har ikke nogen plan for mit tredje livskapitel. Jeg er 

120 procent der, hvor jeg er. Jeg bidrager til planer for 
fakultetets næste fem-ti år, og så er det ligegyldigt om det 
er mig eller nogle andre, der kommer til at udføre dem.« 

»Hvis man stråler 
lidt selv og giver 

meget, så får man 
meget tilbage«
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ER KU’S ØKONOMI HÅBLØS eller fuld af håb? Svaret 
ligger nok i zonen mellem pessimismens og optimis-
mens poler. KU’s økonomi er nemlig summen af flere 
kilder, hvor nogle går tilbage og andre frem.

PÅ UDDANNELSESOMRÅDET fortsætter grønthøste-
ren i regeringens finanslovsforslag. Den skærer hvert 
år to procent af tilskuddet til KU. Næste år taber KU 
yderligere 41 mio. kr. Isoleret set kan det være ret slemt 
og opleves som et skridt i den forkerte retning, fordi 
tilskuddet til uddannelse i forvejen ikke dækker udgif-
terne. For at afbøde effekten arbejder KU videre med 
tilpasningsplanen fra sidste år, som betyder, at universi-
tetet skal effektivisere med yderligere 200 mio. kr.

SAMTIDIG STIGER forskningsmidlerne, fordi Danmark 
oplever økonomisk vækst og regeringen fastholder 
målet om at bruge 1 procent af BNP på offentlig forsk-
ning. Det betyder, at der afsættes 400 mio. kr. ekstra 
næste år. Nogle midler er i forvejen øremærkede til 
puljer, herunder Innovationsfonden, hvor KU kan vinde 
midlerne i konkurrence inden for udvalgte temaer, for 
eksempel ”medicin tilpasset den enkelt patient” eller 
”kunstig intelligens”. 

DET ER VIGTIGT, at politikerne fastholder 1-pro-
centsmålet - som et ”gulv”. Der er heldigvis blandt 

Til kamp 
for universitetet
I SKRIVENDE STUND er vi ved at gøre os klar til at 
samle elever og studerende fra hele landet for at sige 
klart fra over for besparelser på vores uddannelser og de 
kvalitetsforringelser, som unægtelig følger med. Når du, 
kære læser, sidder med avisen i hånden, så er det dagen 
efter dagen. Det er efterhånden ved at være en tradition, 
at hvert efterår vil politikerne nedprioritere ungdommen, 
og hvert efterår råber ungdommen op og kræver at blive 
taget seriøst. 

I SITUATIONER med åre-
lange besparelser så er det 
nemt at blive fanget i, hvad 
vi kæmper imod, fordi det er 
det, som er nemmest at få øje 
på. Vi kæmper mod fyringer 
af vores dygtige undervisere, 
vi kæmper mod lukninger af 
både fag og biblioteker, vi kæmper mod større hold til 
undervisning og dårligere forhold for at få vores speciale 
vurderet på bedste vis. 

UDFORDRINGEN MED AT KÆMPE imod ting er, at 
det er hårdt. Det føles som en kamp op ad bakke. Der-
for har vi spurgt hinanden, hvad det er, vi kæmper for. 
Hvorfor orker vi år efter år stå og råbe politikerne op, 
mens oktobervejret raser om ørene på os. Vi kæmper mod 
besparelser, fordi vi kæmper for vores faglighed, og fordi 

vi har drømme på det her universitets vegne. Og så er det 
jo nærliggende at spørge, hvad det er vi drømmer om, og 
hvordan vi gerne selv vil være studerende. 

FILMEN GOOD WILL HUNTING præsenterer en meget 
stereotyp ide om, hvad det vil sige at være universitetsstu-
derende. I ordets mest bogstavelige forstand så læser man 
på universitetet, man læser tykke bøger alene på et bib-

liotek, og så kan man dukke op 
til en forelæsning med 300 andre 
studerende og en lærer, som står 
foran seks store tavler, som i 
løbet af forelæsningen bliver fyldt 
ud med ulæselige kragetær. 

HVIS DET VAR SÅDAN en 
universitetsoplevelse, vi var 
blevet præsenteret for, så havde 

vi ikke været på KU særlig længe. Heldigvis er det at læse 
på universitetet i dag så meget mere end at sidde bøjet 
over bøgerne til den lyse morgen og forsøge at få lov til 
at stille bare et enkelt spørgsmål blandt skoven af andre 
studerende, som også bare gerne vil stille ét spørgsmål til 
forelæseren. Det at læse på universitetet er meget mere 
end at proppe sit hoved med viden; magien sker, når vi får 
lov til at diskutere den viden og forholde os kritisk til den. 
Når vi har holdundervisning og diskuterer teksterne med 
vores medstuderende, når vi råbende til fredagsbaren får 

»Vi kæmper mod 
besparelser, fordi vi 

kæmper for vores 
faglighed«

vendt, hvorfor Foucault er så populær, når vi mødes med 
vores underviser i køen til kaffe og når at få spurgt, hvad 
lige det der begreb betød. 

FOR OS ER DETTE UNIVERSITETET anno 2017 – og 
heldigvis for det. Det er det universitet, vi kæmper for 
at bevare. Det er det universitet, vi kæmper for at rykke 
videre. På KU er der ikke én løsning på, hvordan drømme-
universitetet ser ud. Det er noget af det, som gør det helt 
unikt at være studerende her. Hvis vi alligevel skal forsøge 
at sige noget fælles, så handler det i høj grad om, at vi som 
studerende bliver inviteret med ind i skabelsen af bane-
brydende forskning, hvor vi tør tage chancer og løbe med 
de gode ideer. Og sidst men ikke mindst så drømmer vi 
om et universitet, hvor de studerende har overskud, hvor 
de stoler på deres faglighed, hvor de har venner og hvor 
man føler sig som en del af noget af noget større, et større 
vidensfællesskab.
 
NU SKAL VI LIGE PUSTE ud oven på demonstrationen 
og få indhentet noget af den søvn, som vi ikke har fået de 
sidste par måneder. Når vi har sovet ud, så går vi i gang 
med at få drømmeuniversitetet til at ske. Der er altid plads 
til at få flere med på holdet, og hvis du stod på Nytorv, 
fordi du også er forelsket i din egen faglighed, så vil vi rig-
tig gerne have dig med. 

»At belønne 
efter gamle 

beskæftigelsestal 
er som at se ud ad 
bagruden, mens 

man kører fremad«

flere enighed om, at universiteterne betaler mere end 
sin værdi tilbage til samfundet, og at midler givet til 
universiteterne derfor er en investering og ikke en 
omkostning. Dansk Industri har her i efteråret fore-
slået, at man hæver målet til 1½ procent af BNP og 
skaber en ”Globaliserings-pulje 2.0” efter statsminister 
Anders Fogh Rasmussens model i 00’erne.

DET HØRER OGSÅ med til regnestykket, at KU’s 
forskere har en imponerende 
evne til at tiltrække eksterne 
midler fra de mest krævende 
fonde i Danmark, herunder 
Grundforskningsfonden. På 
samme måde er det et kvalitets-
stempel, at KU er i top 10 over 
universiteter, som hjemtager 
flest midler fra EU’s store forsk-
ningsprogram Horizon 2020. 
KU’s indtægter fra eksterne 
forskningsmidler er fordoblet 
på 10 år, og den udvikling skal 
vi bygge videre på.

JOKEREN LIGE NU er regeringens udspil til bevil-
lingsreform, som vi fortsat afventer. Regeringen har 
varslet, at den vil give færre penge til uddannelser, 

hvor kandidaterne har høj arbejdsløshed. Selvom det 
kun er en mindre del af uddannelsestilskuddet, der skal 
fordeles på den måde, er det et system, der rummer en 
vis usikkerhed, fordi det er svært at gætte fremtidens 
arbejdsmarked, ligesom man heller ikke kan forudsige 
fremtidens videnskabelige gennembrud. 

AT BELØNNE efter gamle beskæftigelsestal er som at 
se ud ad bagruden, mens man kører fremad, fordi de 

foregående generationers jobsuc-
ces har betydning for de rammer, 
universitetet kan tilbyde nye stu-
derende. Desuden er der en særlig 
udfordring for små fag, som har stor 
kulturel værdi og betydning for for-
ståelsen af samfundet, men ikke har 
et stort jobmarked. 

KU HAR ARGUMENTERET for, 
at systemet bør belønne uddannel-
seskvalitet i det omfang, det giver 
mening at måle, for eksempel ved 
at se på undervisernes meritter som 

forskere, fordi netop den forskningsbaserede uddan-
nelse er kernen i det gode, klassiske universitet, som er 
relevant – til enhver tid.

KU – rig  
eller fattig?

Studenter
KOMMENTAR

Af rektor Henrik C. Wegener, prorektor for forskning og innovation 
Thomas Bjørnholm og universitetsdirektør Jesper Olesen

Ledelses
KOMMENTAR

Af Malou Astrup Clemmensen og Marie Thomsen, 
forkvinde og næstforkvinde for Studenterrådet 
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Sted: Gribsø Station, ved Store Gribsø i Gribs-
kov. Der er fælles afgang fra Nørreport: Linje B 
kl. 9.30 mod Hillerød
Arr.: Studentermenigheden i København

Science Espresso
FOREDRAG — Nyd din morgenkaffe i Zoologisk 
Museums café i selskab med en af museets 
prominente eksperter, der vil fortælle levende 
om karismatiske dyr og fremvise udvalgte 
genstande fra de videnskabelige samlinger. Se 
programmet på www.scienceespresso.dk.
Tid: 5/11 kl. 10.30-11.00
Sted: Zoologisk Museum, Universitetsparken 15
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum. Gratis 
med årskort, eller når der er betalt entré til 
museet

Martin Luther - progressiv eller 
stokreaktionær?
DEBAT - To professorer, Frederik Stjernfelt og 
Jørn Henrik Petersen, diskuterer om Luthers 
virkningshistorie relevant, når man vil forstå 
nutidens velfærdssamfund og vigtige begreber 
som frihed, demokrati og velfærd – eller stod 
han i direkte opposition til de bærende princip-
per i moderne, liberale samfund? Og de er ikke 
enige!
Tid: 8/11 kl. 16.00-18.00
Sted: Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, 
Karen Blixens Plads 7
Arr.: Studentermenigheden i København, v. 
studenterpræst Inger Lundager 

The mathematics of risk
HARALD BOHR LECTURES — Professor Paul 
Embrechts, ETH Zurich will discuss how 
mathematical and statistical methodology, 
through the field of Extreme Value Theory 
(EVT), offers a scientific language useful in a 
broader societal discussion on natural cata-
strophes.
Tid: 10/10 kl. 15.15-16.15
Sted: Lundbeckfond Auditorium, Biocentre,  
Ole Maaløes Vej 5
Arr.: The Department of Mathematical 
Sciences, Magdalena Musat

Hans Tausen - den ivrige  
reformator
FOREDRAG — Af ph.d. og adjunkt Rasmus 
Dreyer. Begynder med en gudstjeneste, som er 
tilrettelagt som på Hans Tausens tid. Herefter 
oplæg og debat.
Tid: 11/10 kl. 19.00-22.00.
Sed: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6.
Arr.: Studentermenigheden i København, v. 
studenterpræst Inger Lundager.

The Eighth Annual Workshop 
on Immigrant Languages in the 
Americas (WILA 8)
SEMINAR — The Workshop on Immigrant 
Languages in the Americas, now in its eigth 
year, focuses on both formal and sociolingui-
stic approaches to language context situations, 
especially in heritage language communities.
Tid: 12 - 14/10
Sted: University of Copenhagen, South  
Campus, Emil Holms Kanal
Arr.: danishvoices.ku.dk/wila8/

Karrieredag 2017
SUNDHEDSVIDENSKAB — Arrangement for 
alle interesserede studerende. Ved du, hvilken 
retning du vil specialisere dig i? Oplæg om de 
mange medicinske specialer, så du kan se, hvor 
det rører sig, bl.a. inden for sundhedsinnova-
tion og i medikoindustrien.
Tid: 12/10 kl. 12.30-16.30
Sted: Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3B
Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Sidste nyt fra kræftforskningen
FOREDRAG — Kræftforskningen er inde i en 
rivende udvikling disse år, og danske forskere 
er blandt verdens førende inden for feltet. 
Fire prominente kræftforskere vil fortælle om 
deres forskning samt præsentere nogle af de 
nyeste og mest lovende gennembrud inden for 
forskningen i og behandlingen af kræft. Billet-
ter koster 150 og købes på https://billetto.dk/e/
vin-videnskab-sidste-nyt-fra-kraeftforsknin-
gen-billetter-198970
Tid: 12/10 kl. 19.00-21.15
Sted: Chr. Hansen Auditoriet, CSS,  
Bartholinsgade 4A
Arr.: Statens Naturhistoriske Museum 

The Grace of Time: Towards a  
Kataphatic Theology of Time

PUBLIC LECTURE — By Professor George Pat-
tison, University of Glasgow and Department of 
Systematic Theology
Tid: 20/10 kl. 10.00-12.00
Sted: South Campus, Aud. 9A.0.01, Karen Blixens 
Plads 16
Arr.: Department of Systematic Theology, Faculty 
of Theology

Netbaserede spørgskemaundersø-
gelser - hvordan gør man?
FOREDRAG — Hvordan kan man indhente data 
ved hjælp af spørgeskemaer på nettet gratis og 
uden stort teknisk besvær? Ved Anders Bech 
Christiansen, cand.psych., selvstændig software-
udvikler og lektor tilknyttet forskningsprogram-
met Sundhed og Krop, Ucc.
Tid: 30/10 kl. 19.30-22.00
Sted: Dansk Psykologforening,  
Stockholmsgade 27
Arr.: Psykologisk Selskab for  
Forskningsmetodologi

O große Not! Gott selbst ist tot – 
Prenter og Jüngel om Guds død
AFTENFOREDRAG — Aftenforedrag i Teologisk 
Forening ved ph.d. Martin Ravn. Hvad er arven fra 
den reformatoriske teologi, og hvordan forvalter 
man den i vor tid?
Tid: 31/10 kl. 19.30
Sted: 'Markedspladsen', Det Teologiske Fakultet, 
Karen Blixens Plads 16
Arr.: Teologisk Forening. Pris 25 kr.

Religionsfrihed 
BORDSAMTALE - Oplæg ved prof. dr.phil. Jakob 
Skovgaard-Petersen. Hvad betyder det for vores 
opfattelse af religionsfriheden, at der bliver flere 
og flere borgere med anden religiøs baggrund?
Tid: 2/11 kl. 18.00-20.30
Sted: St. Kannikestræde 8, 1.
Arr.: Studentermenigheden i København.  
Tilmelding til praest@sund.ku.dk senest 1/11

Science Dating 2017
KARRIERE - Please join us for Science Dating 
and meet companies, learn what they expect 
from you and get the chance to tell what you are 
capable of. All students are welcome. There will 
be coffee and cake.
Tid: 3/11 kl. 13.00-16.00
Sted: Universitetsparken 5
Arr.: Nano-Science Center

Filosofisk mostur
VANDRING — Lektor Claus Emmeche, lektor 
Flemming Ekelund og studenterpræst Nicolai 
Halvorsen til gående filosofi med opmærksomhed 
på de forunderlige mosser. Husk mad og drikke 
og godt fodtøj. Tilmelding til praest@sund.ku.dk
Tid: 4/11 kl. 10:27

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

OKT

×

Mød karismatiske dyr - og 
forskere! - på Zoologisk 
Museum over en kop kaffe.



Når du er medlem af en af de organisationer,  
som Lån & Spar samarbejder med, kan du få  
en studiekonto hos Lån & Spar.  Med 5 % på  
kontoen kan du faktisk få penge ud af at have 
penge i banken – og hvis du skal bruge en kasse-

kredit på op til 50.000 kr., er Lån & Spar blandt de billigste.

Der er meget mere. Se alle dine fordele på studiekonto.dk   
Her kan du også søge online. Ellers send en mail til  
lsb@lsb.dk eller ring på 3378 2000 og book et møde.

For at få Danmarks bedste studiekonto, skal du samle hele din privatøkonomi hos os og være medlem af en 
af de organisationer, som Lån & Spar samarbejder med. Du får studiekontoen på bag grund af en almindelig 
kreditvurdering. Du kan have studiekontoen i op til 3 år efter endt uddannelse. Hvis du bruger hele din  
kassekredit på 50.000 kr., vil det koste dig 625 kr. i omkost ninger efter tre måneder. Stiftelsesomkostninger 
0 kr., debitorrente (variabel) 5,09 %, ÅOP 5,1 %. Efter tre måneder skylder du 50.625 kr. Kreditten er  
gældende indtil videre og uden faste afdrag. Alle rentesatser er variable og gældende 3. marts 2017.  

Studiekonto – ganske kort

 Du får 5 % i rente på de første 20.000 kr.  

– derefter 0,10 %

 Vælg en kassekredit på op til 50.000 kr.  

Du betaler kun 5 % i rente

 Visa/Dankort og MasterCard – med samme pinkode 

 StudieOpsparing – som giver 0,50 %  

på HELE opsparingen

 Du kan hæve med Visa/Dankort fra alle  

automater i Danmark uden gebyr

 Du kan veksle valuta uden at betale gebyr

  Behold dine fordele i op til 3 år efter endt studie

5% Danmarks  
absolut bedste  
Studiekonto
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Get a head start on  
your future career

Chemical and
Biochemical Engineering

Innovation
Management

Neuroscience and
NeuroimagingOmics

Public Management and
Social Development

Water and
Environment

Take a Master’s degree at SDC in Beijing and boost 
your profile with a double degree.

SDC offers you access to a diverse network of Danish and Chinese research 
environments and businesses in China giving you the opportunity to build 
bridge between your studies and your future professional career.

The experience of studying with students from both China and Denmark 
and living in an international environment for two years will give you a  
comprehensive cultural understanding, enabling you to navigate confidently 
in any cross-cultural setting.

Sino-Danish Center for Education and 
Research (SDC) is a university partnership 
between the eight Danish universities  
and the University of Chinese Academy  
of Sciences.

What is SDC?

Master’s  
programmes

www.sdc.university
contact@sdc.university

Follow us on
 facebook.com/sinodanishcenter
 instagram.com/sinodanishcenter

Contact us

Nanoscience and
Technology

65522_SDC_ann_Uniavisen_265x190_mm_r3.indd   1 02/02/2017   21.33
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MIT JOB

Signe Lund-Sørensen har noget med farver. 
»Her fik jeg heldigvis lov til at gå lidt 

bananas,« siger hun og smiler til den røde 
væg, der har givet en lille kantet umulius af 
et flexrum en varm og taktil kvalitet. 

Vi befinder os helt oppe under tagkvisten 
i Nørregade, hvor Københavns Universitets centrale kom-
munikationsafdeling holder til. Her sidder i omegnen af 
20 personer med det overordnede ansvar for universite-
tets både interne og eksterne kommunikation. Og her sid-
der Signe, der er designer, og som primært er ansat til at 
lave gode grafiske løsninger til KU’s online formidling. 

Det er ikke nogen helt enkel manøvre, forstår man på 
Signe, at holde universitetets webdesign ajour. For bru-
gerne sidder spredt på seks fakulteter, og de skal høres og 
nikke til nye udviklingstiltag i forskellige fora, inden de 
går ud fra centralen i Nørregade: 

 »Når vi fx vælger en ny font (skrifttype, red.), er det 
ikke nok at gå efter noget, der er designmæssigt oppe i 
tiden, for vi skal hele tiden tænke i løsninger, der letter 
arbejdet for de mange redaktører, der sidder derude. Vi 

»Alle har en mening om univer-
sitetets visuelle identitet« 
AF GRY BARTROFF GAIHEDE FOTO LIZETTE KABRÉ

arbejder meget med at det skal være nemt for brugerne at 
lave et godt layout.« 

Universitetet fik sit første samlende bud på en visuel 
identitet i 2000. Tre år senere lanceredes designmanua-
len digitalt, fortæller Signe, og målet er, at universitetet 
har et synligt samlende grafisk udtryk både på web og 
print.

»Skabelonerne i designguiden skal gøre det nemt 
for brugerne at koncentrere sig om indholdet. Og der er 
skabeloner i grafisk opsætning med universitetets logo til 
både Word, Powerpoint og andre programmer, som stu-
derende og ansatte har brug for,« siger designeren, der er 
en af guidens tre ansvarlige.

Intet designpoliti. Kun flodhesten Dolph
Mens Signe fortæller, at hun og kollegaerne meget 
nødigt vil opfattes som et designpoliti, zoomer vi ud i 
storrumskontoret.

Der er altid en tand lækrere på kontorer, hvor folk 
arbejder med visuel kommunikation. Også her. Her 
er puffer betrukket med blå og rød uld. Her er tykke 

designbibler med bogrygge i neonfarver. Og her er afde-
lingens maskot, en plysudgave af den fascistiske flodhest 
Dolph.

Flodhesten er kendt for at tænde af og fare i flæsket 
på folk for et godt ord. I webteamet er bestræbelsen 
modsat, fortæller Signe: Hele tiden handler det om kon-
struktiv dialog i de mange feedback-fællesskaber med 
fakulteterne.  

»Vi har lige udviklet nogle nye, fleksible bokse til 
websiderne. Designet skal følge med tiden og fungere på 
både desktop, tablet og mobil. Udfordringen er at dække 
webredaktørernes meget forskellige behov.«

Da Uniavisen spørger, om ikke universitetets logo 
kunne trænge til en grafisk overhaling, svarer Signe, at 
hendes personlige ønske er, at universitetets komplekse 
logosystem bliver afløst af ét samlende logo i én farve. 
Men hun understreger, at hun taler for egen regning: 

»Oven på de forskellige fusioner var det en stor fordel, 
at vi kunne tilbyde hvert fakultet eget segl og farve. Der er 
mange følelser involveret i det her med design og logoer, 
og alle har en mening om det visuelle.« 

SIGNES HELT RIGTIGE 
RØDE VÆG
Designeren har sat et 
ekspressivt præg på 
væggene i afdelingens 
flexrum i Nørregade. 
Yndlingsfarven er rød, 
men den skal være rigtig, 
og Signes foretrukne har 
farvekoden HEX #bb1e10. 

FARVESKALA
I dag har KU et meget 
komplekst designpro-
gram, og der er ikke ét 
logo, men et logosystem, 
hvor hvert fakultet har 
sin egen farve og sit eget 
segl, se http://design-
guide.ku.dk/ku/om_
design/faelles_identitet/
logoer/ 

D E S I G N E R  
Signe Lund-Sørensen
50 år. Ansat i Kommunikation i FA siden 2009, 
hvor hun i dag sidder i webteamet. Uddannet fra 
Danmarks Designskole inden for både tekstil og 
industrielt design. Har tidligere arbejdet med grafisk 
design i forskellige virksomheder og som freelancer. 
Når hun ikke arbejder, laver hun frivilligt arbejde 
for bl.a. Verdens Børn og er storforbruger af tea-
ter, kunstudstillinger og performancekunst. I år 
var ferien tilrettelagt med en tur til kunstbiennalen 
Documenta i Kassel. Medlem af klubben SPEAT, 
hvor de både dyrker sport og spiser sammen. 



Besøg os på rejseleder.dk, 

Facebook eller InstagramVores elever anbefaler os til andre.

Service & Co. er bedste uddannelse 

på Trustpilot. Score: 9,9 ud af 10!

Vidste du at Service & Co. i alt har 4 guideuddannelser om året?
 I april og oktober i Nordspanien, i juli/august som rundrejseleder i Sydøstasien, 

og i november på Malta i samarbejde med TUI – verdens største rejsekoncern!

Eneste guide-uddannelse medstats godkendte fag ogmulighed for SU og unikke ECTS-point

OBS!

PERSONLIG 

UDVIKLING, 

NY LIVSSTIL 

OG KOLLEGER I 

HELE VERDEN

BEDSTE 

GUIDEUDDANNELSE 

– UNIK JOBGARANTI 

OG MULIG 

FINANSIERING

NETVÆRK I 

REJSEBRANCHEN 

OG VENNER 

FOR LIVET

SCO ann UNI avisennr 5 okt 2017.indd   1 29/09/17   09:16



TILLÆGSUDDANNELSEN I JOURNALISTIK 
FOR KANDIDATSTUDERENDE

Tag et semester med formidling på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i Aarhus eller København og få:

journalistiske værktøjer  |  praksisnær undervisning hver dag  |  opgaver fra og i virkelighedens verden
feedback på alle opgaver  |  netværk med studerende fra andre uddannelser

spændende gæsteoplæg  |  studietur  |  skriveglæde

Læs mere på dmjx.dk/tillaegsuddannelsen
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