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DER BEGYNDTE MED et lovforslag og en avisartikel.

REGERINGEN HAVDE LANCERET et forslag om, at man i sager 
om sexchikane ikke længere kan undskylde sig med at have en fri 
tone på arbejdspladsen. På Uniavisen ville vi undersøge, hvordan 
KU forholdt sig til spørgsmålet – og fandt ud af, at universitetet var 
et skridt foran politikerne.

FØR SOMMERFERIEN HAVDE universitetet allerede indført nye 
retningslinjer for krænkelser, herunder også sexchikane. I retnings-
linjerne stod, at det er medarbejderens eller den studerendes ople-
velse af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangs-
punktet – også selv om den, der krænker ikke har haft nogen inten-
tioner om at krænke. Og retningslinjerne nævnte seksuel chikane, 
herunder »uvelkomne hentydninger med seksuelle undertoner, fx 
sjofle historier, vittigheder, kommentarer om udseende og grove 
mundtlige overfald« som eksempel på krænkelser.

VI SKREV ARTIKLEN Slut med sjofle vittigheder: KU indfører 
nultolerance på uniavisen.dk torsdag den 13. september. Flere 
medier samlede op på historien, men sagen eksploderede først den 
følgende mandag, da BT og Berlingske fortalte, at Jura havde ned-
lagt forbud mod bestemte udklædningstemaer til fester i introugen, 
hvor de studerende skulle klæde sig ud som fx mexicanere, india-
nere og OL-deltagere af forskellige nationaliteter - med en henvis-
ning til, at nogle studerende havde følt sig krænket af temaerne.

OG SÅ HAVDE KU balladen. I de tre uger, der er gået siden, har 
hvad der føles som hele opinionsdanmark diskuteret universitetets 
retningslinjer i avisernes spalter og på de sociale medier, og rektor 
Henrik Wegener har måttet forsvare nultolerancepolitikken i Dead-
line og Radio 24Syv.

I DENNE UDGAVE af Uniavisen undersøger vi på side 12-13, hvad 
der fik sagen til at eksplodere. Mest tankevækkende, synes jeg, er 
følgende citat fra historiker og lektor emeritus Michel Böss: »Grun-
den til at sagen fra KU har fået så meget opmærksomhed er, at det 
er et nyt fænomen i Danmark. Selvfølgelig har alle ret til ikke at 

Historien om en mediestorm
blive diskrimineret, men at tolke det som retten til ikke at blive kræn-
ket, er ret ny.«

DET MENER KU IKKE. Vicedirektør for kommunikation Jasper Steen 
Winkel skriver på Kforum.dk, at »[D]en pågældende retningslinje er 
ikke spritny, men er blevet opdateret på efterspørgsel fra studerende 
og medarbejdere og vedtaget af universitetets samarbejdsorgan«. KU 
har også i en artikel på intranettet givet udtryk for, at balladen star-
tede med Uniavisens artikeloverskrift den 13/9. 

MEN STARTEDE STORMEN virkelig med en overskrift? Eller star-
tede den med et sæt retningslinjer, der – til trods for de gode intentio-
ner, som ligger bag dem – rejser flere spørgsmål, end de besvarer?

NU, HVOR MEDIESTORMEN efterhånden er løjet af, bliver det som 
ansat og studerende interessant at se, hvordan universitetet vil hånd-
hæve vores ret til ikke at blive krænket.

Med venlig hilsen
Dennis Christiansen
Ansvarshavende redaktør

04 NAT PÅ UNIVERSITETET
Se døde dyr, eksplosioner, foredrag og hemmelige KU-
kroge, der normalt er låst af. Vi guider dig rundt til kultur-
natten på Københavns Universitet den 12. oktober.

06 HJERNERYSTET
Studerende Tue Scheel Nielsen og ph.d. Maja Plum har i 
flere år kæmpet med langtidsvirkninger af hjernerystelser. 
Her fortæller de om at blive sendt helt ud af loopet uden at 
vide, om de nogensinde bliver sig selv igen.

10 GØR-DET-PÅ-DIG-SELV-FORSKNING
Mød 10 forskere, der har lagt krop til deres egne eksperi-
menter – med livet som indsats. Tre af dem fra KU. 

12 KRÆNKET
Københavns Universitet stak hånden i et identitetspoli-
tisk hvepsebo, da man bad de studerende på Jura om at 
droppe mexicansk udklædning til en fest. Men hvordan 
kan en hat, en poncho og en skål nachos bringe sindene 
sådan i kog?

14 DOMMEN OVER KUA3
I januar 2017 rykkede teologer, jurister og Informa-
tionsstudier til Søndre Campus. Før flytningen var 
der protester og bekymringer. Vi tog ud og vejrede 
stemningen i dag.

16 MANDEN, DER IKKE KUNNE FØLE FRYGT
Han har boet med indianere i Colombia, besøgt 
Jonestown kort inden massakren i 1978 og været 
tilbageholdt af FARC. I mange år kunne han ikke selv 
føle frygt. Nu har den 71-årige professor emeritus i 
psykologi Peter Elsass skrevet en bog om frygt og 
hvad vi kan lære af den.

18 MADPRINTEREN
På Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) 
eksperimenterer de med at 3D-printe mad til 
hospitalspatienter.

19 KUMMENTAREN
Der er high fives til uddannelsesminister Tommy 
Ahlers udspil om universiteternes uddannelser – 
både fra rektoratet og Studenterrådet. Og så er der 
et par store bekymringer.

20 KALENDEREN
Der sker meget andet på KU i oktober uden for 
undervisningstiden end Kulturnatten. Vi har valgt 15 
arrangementer ud fra kalenderen.

22 FINMEKANIKEREN
Der skal løses mange opgaver, for at skibet KU kan 
holde sig flydende. Fx er der brug for én, der kan 
lasersvejse ganeapparaturer. Vi har mødt ham.

Peter Elsass har et ambivalent 
forhold til psykologien, selv 
om han er professor i faget.
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A M A D E US
Mozarts storhed og fald 

Årets største musikoplevelse på 
Gamle Scene

18. jan ― 17. feb 2019
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KORREKTION

KU  RUNDT

ting, du skal se til KU’s kulturnat
Døde dyr, eksplosioner, foredrag og hemmelige KU-kroge, der normalt er låst af. 

1 .  KO M M U N E H O S P I TA L E T  B Y  N I G H T
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet holder til i nogle af 
KU’s smukkeste – om end ikke nødvendigvis altid studie-
egnede – historiske bygninger, og på kulturnatten kan du 
få en sjælden guidet tur rundt i det gamle kommunehospi-
tal. Du vil både lære om stedets semimakabre historie og 
møde nogle af de førende antropologer, psykologer, socio-
loger, økonomer og scient.pol.er, der i dag forsker her. 
Og der bliver også åbnet døre til gemte kroge – som for 
eksempel den gamle hospitalskirke i den grønne kuppel.

HVOR CSS på Øster Farimagsgade 5

HVORNÅR Første rundvisning starter kl. 18, sidste rundvisning slutter kl. 22

2. D E T  N AT U R V I D E N S K A B E L I G E  PA R A D I S
Hvis du kun skal ét sted hen på Kulturnatten, kunne det 
meget vel være Universitetsparken ved H.C. Ørstedsinsti-
tuttet (HCØ).

Her har institutterne på det Natur- og Biovidenska-
belige Fakultet med årene fået bikset et solidt science-
program sammen. På Datalogi kan du fx programmere 
computerspil (og robotter), og på Kemi afholder de shows 
med imponerende (herunder eksploderende, brændende, 
skummende) demonstrationsforsøg. Hos biologerne 
kan du høre om sociale insekter, vandforhold, DNA og 

kræftens gåde – og røre fisk og skalddyr fra Øre-
sundsakvariet. Og så er der foredragene: Om sta-
tistisk detektivarbejde i kriminalsager, kilonovaer, 
iskerner, superledning, det infrarøde univers og 
meget, meget, meget mere.

Bemærk: De sælger Kulturpas til Kulturnatten på HCØ.

HVOR Universitetsparken 5

HVORNÅR Kl. 18-24

3. KØ B E N H A V N S  B E D S T E  U D S I G T
Hvis du endnu ikke har set byen fra toppen af Mærsk 
Tårnet, så gør det på Kulturnatten. Når den guidede 
rundvisning i KU’s nye vartegn er slut, er der rig 
mulighed for at blive sundhedsvidenskabeligt enga-
geret og inspireret rundt omkring i tårnet. Du kan 
fx blive kirurg for en aften og redde (eller tage livet 
af) en patient under en simuleret operation, opklare 
mystiske dødsfald med retsmedicinerne og gå på 
opdagelse i tårnets mange minilaboratorier.

HVOR Mærsk Tårnet, Blegdamsvej 3

HVORNÅR Klokken 18-22.  

I  s i d s te  n u m m e r a f  U n i a v i s e n  b r a g te  v i  e n  s to r  g u i d e  t i l  K U ’s  f i r e  c a m p u s s e r.  D e s v æ r r e 
h a v d e  d e r  s n e g e t  s i g  fe j l  i n d  i  d e  o v e r s i g t s ko r t ,  d e r  i l l u s t r e r e d e  a r t i k l e n :  P å  F r e d e r i k s b e r g 

C a m p u s  o g  N ø r r e  C a m p u s  h a v d e  v i  s k r e v e t  D e t  S a m f u n d s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t  v e d 
b ygn i n g e r,  d e r  t i l h ø r e r  D e t  S u n d h e d s v i d e n s k a b e l i g e  F a k u l t e t .  

V i  b e k l a g e r f e j l e n .  S e  d e  ko r r e k t e  ko r t  i  n e t u d g a v e n  a f  a r t i k l e n  p å  u n i a v i s e n . d k

Af DENNIS CHRISTIANSEN  Foto ADAM RONAN

4. TA G  PÅ  KO L L E G I E R U N D T U R
De gamle kollegier i Indre By slår dørene op til 
deres uforskammet centralt beliggende studenter-
hybler (og fortæller sikkert en røverhistorie eller 
tyve om tidligere beboere som H.C. Ørsted, Simon 
Spies, Ulf Pilgaard, Jens Otto Kragh og good old 
Grundtvig).

HVOR Regensen (Store Kannikestræde 2),  
Elers (Store Kannikestræde 9) og  
Valkendorfs Kollegium (Sankt Peders Stræde 14)

HVORNÅR Kl. 18-24

5. F RU GT B A R E  S A N G E  O M  K Æ R L I G H E D
12. oktober vil være en aften i reproduktionen og 
fertilitetens tegn – i hvert fald for dem, der gæster 
Medicinsk Museion, hvor man kan møde forvirrede 
sædceller, livsfarlige fødsler, fostre og foranderlige 
gener. Til sidst (kl. 22.30) synger Bastionskoret ved 
Cæcilia Glode frugtbare sange om kærlighed.  

Bemærk: Indgang kræver Kulturpas.

HVOR Medicinsk Museion, Bredgade 62

HVORNÅR Kl. 18-24

6. D E  S K Æ R E R  I  D Ø D E  D Y R
Den Gamle Veterinærskole på Frederiksberg åbner 
dørene (og dyrene), når de viser rundt i Den Zoo-
logiske Samling og dissekerer dyr i Anatomisalen. 
Menigmand kan også få lov at kigge ind i den 
gamle stald og ridehal, hvor der bliver budt på 
varme drikke og kage. Samtidig er Festsalen på 
Bülowsvej 17 ramme om fire gratis foredrag – som 
dog kræver forudbestilling på billetto.dk. De vete-
rinærhistoriske samlinger er udsolgt, mens der i 
skrivende stund stadig er pladser til foredraget om 
retspatologiske undersøgelser i forbindelse med 
dyremishandlingssager.

HVOR Bülowsvej 17

HVORNÅR Kl. 18-22

7. V I D E N S K A B S K U N S T
Den videnskabelige fotokonkurrence indtager 
festsalen i universitetets hovedbygning på Frue 
Plads. Her kan du se bidrag til 2018-udgaven af 
konkurrencen, der giver forskere mulighed for at 
indsende fotos af deres egen forskning inden for 
flere forskellige kategorier. Årets publikumsvinder 
vil blive kåret på Kulturnatten – baseret på gæster-
nes stemmer.

HVOR Festsalen, Frue Plads

HVORNÅR Kl. 18-22

12
Oktober

K U L T U R N A T T E N
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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

 Gebyrfri hverdag

  Behold dine fordele i op til 3 år efter 
endt studie

 Søg nemt og hurtigt via mobilen. 

Download app’en Zapp og søg om en 
studiekonto.

Når du er medlem af en af de organisa
tioner, som Lån & Spar samarbejder med, 
kan du få en studie konto 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 kassekredit på op til 50.000 kr.,  
er Lån & Spar blandt de billigste.

Der er meget mere. Se alle dine fordele på  
studiekonto.dk. 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 kasse
kredit 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 1. januar 2018.  

Få Danmarks
absolut bedste 
studiekonto

Uniavisen_180921_Studie_265x380.indd   1 17/09/2018   13.55
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25.000 danskere bliver årligt ramt af en hjernerystelse. Hoveder og hele liv 
bliver rystet og sat på pause uden tidsprognoser. På universitetet lever vi af 

vores hjerne, så hvad gør vi, når den går i stykker?
Af DRUDE MORTHORST RASMUSSEN. Illustration SIGNE PARKINS  

 

RYSTET
NÅR 

HJERNEN 
BLIVER
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HJERNERYSTELSE

D
et var et identitetstab af dimen-
sioner,« siger Maja Plum om den 
hjernerystelse, som satte hendes 
liv på pause i 2012. 

Faktisk fik Maja Plum – der 
er ph.d. og ekstern lektor på 
Pædagogik på Institut for Medier, 
Erkendelse og Formidling – hele 
to hjernerystelser på bare tre år. 

Den første sygemeldte hende i 11 måneder, da hun slog hove-
det op i en jernstolpe. På det tidspunkt var hendes børn 4 og 6 
år. Maja havde det så dårligt, at hun var nødt til at tage op i sin 
fars hus i halvanden måned. Der lå hun så med lukkede øjne 
eller gloede op i loftet. 

»Jeg havde en fornemmelse af, at der løb en blank stribe 
igennem min hjerne,« siger Maja om den første tid.

Hun fik det bedre, men hjernerystelsen havde sat sig som en 
bremse i hende: Hun cyklede ikke længere, gik ikke med høje 
hæle, og hun var notorisk nervøs for bolde. Første gang hun 
var i svømmehallen med sine børn efter ulykken, fik hun en 
legetøjsspand i hovedet. Fordi hendes hjerne var sårbar efter 
det første slag, skulle der ikke ret meget til. Det var i 2015, og 
den anden hjernerystelse sendte hende ud af loopet igen i otte 
måneder. 

Psykiske følgevirkninger
I dag har Maja Plum det fint. Men hun husker følelsen af 
udsigtsløs håbløshed:

»Der er ikke nogen, som kan fortælle dig, at du bliver rask i 
morgen, om tre måneder eller om et år. Så på den måde er hjer-
nerystelsen forbundet med en stor grad af usikkerhed, og det er 
utrolig psykisk belastende.«

En af udfordringerne er, at man 
ikke mærker, at man bliver rask. 
Det går så langsomt, at man ofte har 
en fornemmelse af, at sygdommen 
aldrig stopper, fortæller Maja.

For akademikere og studerende 
er det endnu sværere at komme 
oven på igen. Det er i hvert fald 
Maja Plums oplevelse, når hun taler 
med andre, der har stået i hendes 
situation. På universitet er man 
vant til at kunne køre hjernen hårdt 
i intensive perioder, hvor der skal 
afleveres en opgave, artikel eller 
fondsansøgning. 

»Du har været vant til at tænke, 
at din krop var noget, som du kon-
trollerede med din frie vilje. Og lige 
pludselig så står den fuldstændig af, 
og det gør den på helt basic ting.«

Rammer ekstra hårdt  
i akademia
Når man rammes af en hjernerystelse kan og må man ikke 
foretage sig noget af det, man ellers plejer at fylde sit liv med 
på universitetet. Man må ikke læse, kan ikke skrive, og det flim-
rende lys fra skærme forværrer symptomerne. 

25.000 danskere bliver ramt årligt. Mange af de hjernery-
stelsesramte er på benene igen efter få uger, men op imod 15 
procent får langvarige følger. På KU findes ingen præcise tal for 
hvor mange, der sygemelder sig med hjernerystelse, for HR&O 
fører kun statistik over arbejdsskader, og det er ikke tilladt, at 
registrere årsagen til folks sygemeldinger.

Desværre ved videnskaben heller ikke særlig meget om hjer-
nerystelser, for det er vanskeligt at detektere præcis, hvad der 
sker, når hjernen bliver rystet. Men man ved, at hjernerystelser 
og hovedskader kan føre til tristhed, depression og sågar selv-
mord. Og så lader det faktisk til, at rystelserne rammer ressour-
cestærke yngre personer hårdere end andre grupper. 

Som universitetsansat har man meget identitet investeret i 
sit arbejde, siger Maja Plum. Men hun kunne heller ikke være 
mor, kæreste eller veninde. Faktisk kunne hun ingenting. 

Hjælp er afgørende
Maja Plum synes selv, at hun har været heldig, når hun ser til-
bage på sit forløb. Hendes arbejdsplads og netværk har været 
meget forstående. 

»Jeg har på ingen måde oplevet, at min arbejdsplads har presset 
mig. Og det er jo fuldstændig afgørende, når man har en hjernery-
stelse. Fordi man nok skal presse sig selv. Det er både studerende 
og universitetsansatte glimrende til.«

Og det knytter sig til Majas bedste råd: At være åben omkring 
sin skade. Da Maja kom tilbage på universitetet, opfordrede hendes 
leder hende til at skrive en mail rundt til sine kolleger om, hvordan 
hun havde det. Og det hjalp. Som underviser hjælper det hende 
også, hvis de studerende fortæller hende, når de er ramt af en 
hjernerystelse. 

»Du kommer igennem det her, når der er nogen, som hjælper 
dig. Og det er måske det allervigtigste: At man ret tidligt skal lære 
at bede om hjælp.«

Hjernerystelsen er blevet en del af Maja Plums historie. Selv om 
den ikke påvirker hende på det kognitive eller helbredsmæssige 
plan i dag, så har den gjort hende mere opmærksom på, at hun skal 
passe på sin krop. Hun kan godt arbejde 12 timer i træk, hvis hun 
skal aflevere en artikel, men så gør hun det kun én dag. 

»Kroppen er ikke længere en forlængelse af min vilje. Kroppen er 
noget, som jeg er nødt til at lytte til.«

Slap af i hjernen. Men hvordan?
På Center for Hjerneskade behandler man personer med det såkaldt 
postcommotionelle syndrom, som kan kalder det, når patienter 
oplever lange følgevirkninger af deres hjernerystelse. 

Man ved endnu ikke præcis, hvad der sker, når hjernen bliver 
rystet. Men forskning peger på, at det er hjernens nerveceller, som 
bliver strakt eller går i stykker, når den udsættes for hårde stød. 
Samtidig kan der opstå en ubalance i hjernens kemiske systemer. 
Det fortæller neuropsykolog og ph.d. Linda Marschner fra Center 
for Hjerneskade. 

»Membranerne, som ligger omkring vores nerveceller, bliver 
diffust påvirkede. Det kan resultere 
i, at de bliver strakt i alle mulige 
retninger, så ionkanalerne i hjernen 
ikke kan fungere på den rigtige måde. 
Men fordi det sker på en meget diffus 
måde, har vi ikke som sådan en loka-
liserbar hjerneskade.« 

Hvis nervecellerne og hjernens 
balance skal genoprettes, skal hjer-
nen have ro og pauser. Men noget 
forskning peger på, at det kan være 
sværere at komme sig oven på en 
hjernerystelse i dag end tidligere, 
og det kan hænge sammen med den 
moderne livsstil. Især unge lever 
meget spontane liv, og det kan være 
en udfordring for en hjerne, som har 
brug for at slappe af, siger special-
fysioterapeut Henriette Henriksen, 
Center for Hjerneskade: 

»Unges liv er meget spontant. De 
planlægger ikke, at de skal ses fre-
dag den 7. november. De siger: Skal 

vi lave noget nu eller i morgen? Men når man har følger efter en 
hjernerystelse, har man faktisk brug for at sige: Jeg kan ikke noget 
i dag, fordi jeg har planlagt, at jeg skal noget i morgen. Og hvis jeg 
laver noget i dag, så ryger det i morgen.« 

Er man i højt gear med studier eller karriere, kan det føles som 
en lige højre, at få lægefaglig besked om at drosle ned. Hvornår kan 
man vende tilbage til jobbet eller studierne – eller skal man sadle 
helt om? 

Et skridt frem og ti tilbage
Tue Scheel Nielsen kender til den følelse af knockout. Han var på 
vej hjem fra immatrikulationsfest, da cyklen skred under ham tre 
dage før han skulle starte på sin kandidat i informationsvidenskab 
og kulturformidling. Han skulle egentlig bare følge sin russer hjem 
fra festen, men et sted på Knippelsbro blev alt sort. Det næste, han 
kan huske, er en hospitalsseng. 

Det er tre bumlede år siden med op- og nedture, som for Tue har 
betydet et halvt års orlov fra studiet. 

Det var umuligt at forudse, at det skulle gå så galt. Faktisk tro-
ede Tue selv, at han ville være klar i løbet af et par uger, for det ple-
jede folk med hjernerystelser jo at være. Men han var blandt dem, 
der får langvarige følger af deres hjernerystelse. 

»Jeg kan huske, at en af mine veninder fra studiet kom på besøg 
kort tid efter, at jeg var faldet. Jeg sagde, at jeg nok var klar i næste 

»JEG HAVDE EN 
FORNEMMELSE 
AF, AT DER LØB 

EN BLANK STRIBE 
IGENNEM MIN 

HJERNE«
Ph.d. Maja Plum
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C E N T E R  F O R 
H J E R N E S K A D E

Center etableret på KU i 1985. Læs mere om hjernerystelse i pjecen 
Når hovedet bliver rystet på www.cfh.ku.dk. Centeret er vært for en 

konference om hjernerystelse 8-9. november 2018 med ledende 
danske og internationale forskere.

uge, eller et eller andet fuldstændig urealistisk.«
Tue holdt faktisk den pause, som mange undgår. I 

de første seks uger lyttede han kun til lydbøger og gik 
ture. Derefter fik han dispensation til kun at følge et 
enkelt kursus på universitetet, og han havde heldigvis 
en studiegruppe, som trak læsset og gav ham tid til at 
komme sig. 

Efter et halvt år troede han, at hjernerystelsen var 
fortid. Men i løbet af semestret blev symptomerne 
værre, og han måtte opgive at gå til eksamen i det ene 
fag, han var tilmeldt. Og sådan forløb det efterfølgende 
semester også. I efteråret 2017 fik han en praktikplads 
og et attraktivt studiejob, men det var nok til at tippe 
læsset, og Tues hjerne sagde stop. 

»Da vi nåede til december, var alt kaos. Da jeg skulle 
prøve at skrive praktikrapport i januar, kunne jeg hver-
ken læse mit materiale eller skrive selvobservationsno-
ter. Her var hovedpinen og udmattelsen på sit højeste. 
Og det har den lidt været lige siden.« 

Bureaukratiets bur
2018 har været et hårdt 
år for Tue, som mest 
er gået med at skrive 
ansøgninger om dispen-
sationer for eksaminer 
og overskridelse af mak-
simal studietid, afmel-
ding af fag og til sidst 
om begrundet orlov og 
kontanthjælp. 

»Hele sommeren har 
jeg bare brugt på at lave 
ansøgninger i stedet for 
at komme mig. Først i 
sidste uge er det hele 
kommet på plads, så jeg 
nu kan begynde at kigge 
på mig selv.«

Heldigvis kender Tue universitetssystemet godt fra 
sin tid i studenterpolitik, og han har fået hjælp til både 
ansøgninger og møder i sit personlige netværk. Det 
er lige så udfordrende at skrive en ansøgning som en 
opgave, fortæller Tue og understreger, at han langt hel-
lere ville skrive opgaven. 

»Jeg kan sagtens forstå, at rigtig mange knækker 
nakken på at skulle igennem alle ansøgningerne og sim-
pelthen må give op. Jeg kan også godt forstå, at mange 
af forhindringerne skal være der. Men jeg var ikke kom-
met igennem det her uden at have de ressourcer, jeg har 
og den hjælp, som jeg kunne få udefra.«

»Det går over. Det gør det«
Tue er på en måde glad for, at hans ulykke var relativt 
slem og blev dokumenteret af både hospital og læger. 
Men det har også været svært at være ramt af en usynlig 
lidelse med symptomer, som svinger op og ned. 

»Jeg troede, at jeg var ovenpå. Jeg havde studiejob, 
jeg var i praktik, og det var fedt. Men i den efterføl-
gende nedtur, der følte jeg mig virkelig alene. Jeg 
mistede al tro på min faglige kunnen og min fremtid. 
Det har virkelig kostet og været svært.«

Selv om det kan være udmattende, har Tue besluttet 
sig for at være social mindst et par gange om ugen. Så 
kan han håbe på at undgå den øgede risiko for depres-
sion, som knytter sig til postcommotionelt syndrom. 

Og forhåbentlig skal han tilbage på studiet og færdig-
gøre sin kandidat om et halvt år. For det kommer til at 
gå bedre. Det sidste siger Tue højt. 

En tsunami af træthed
Fysioterapeut Henriette Henriksens erfaringer fra 
arbejdet med hjernerystede ’elever’, som hun kalder 
dem, matcher Maja Plums og Tue Scheel Nielsens 
fortællinger. 

Personer, som lider af eftervirkninger af hjernery-
stelser, skal lære at dosere deres energi rigtigt. For det 
er især trætheden, som rammer dem (og ofte først i 
dagene efter), siger hun: 

»Det er en massiv og nærmest tsunamiagtig træthed. 
De beskriver det som om alting bare lukker ned. Fysisk 
kan de få en fornemmelse af, at de nærmest ikke at i 
stand til at rejse sig fra en stol.«

Ellers er symptomerne mangeartede. De fysiske 
symptomer giver træthed, svimmelhed og hovedpine, 
mens de kognitive symptomer gør det sværere at 

tænke, huske og bevare 
overblikket. Mange ople-
ver også besvær ved at 
sove, og så kommer de 
emotionelle symptomer 
oveni. 

På Center for Hjer-
neskade kan der være 
hjælp at hente. De hjer-
nerystede har brug for 
strategier, så de undgår 
at provokere deres symp-
tomer, der så gerne skal 
forsvinde over tid. Men 
for nogle går smerterne 
aldrig væk, siger  
Henriette Henriksen: 

»De kommer måske 
aldrig af med deres 

symptomer. Men de kan lære nogle strategier til at 
være i det og leve et liv, hvor de ikke føler sig begræn-
set af hjernerystelsen hele tiden.«

Overlap til psykiske lidelser
Man ved ikke, om der er en direkte sammenhæng 
mellem hjernerystelser og psykiske sygdomme. Men 
mange af symptomerne har en tendens til at over-
lappe. Og det kan være ekstremt psykisk udfordrende 
at have en usynlig lidelse som en hjerneskade:

»Vi har mange elever, som andre steder er blevet 
mødt med spørgsmål som: ‘Jamen, tror du ikke bare, 
at du er deprimeret?’ eller ‘Tror du ikke bare, at du er 
stresset?’, fordi mange af symptomerne ligner hinan-
den. Men der må man bare sige: ‘Nej, det er de ikke’,« 
siger Henriette Henriksen. 

En del af Center for Hjerneskades opgave er derfor 
også at møde de hjernerystelsesramte anderledes. At 
give dem en forklaring på, hvorfor de har det dårligt. 
Og at give dem mulighed for at møde andre i samme 
situation. Det fortæller Henriette Henriksen: 

»De kender alle sammen nogen, som har haft en 
hjernerystelse, der tog tre dage. Derfor er det helt 
vildt mærkeligt, at det tager fire måneder for en selv, 
og i sidste uge kunne man alt muligt. Det er virkelig 
svært at navigere i det både for dem og for deres 
pårørende.«

»JEG MISTEDE 
AL TRO PÅ MIN 

FAGLIGE KUNNEN 
OG MIN FREMTID«

Studerende Tue Scheel Nielsen
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‘GÅR OVER I HISTORIEN 2’
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SIMON
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‘MAKE DENMARK
GREAT AGAIN’

Giv dig god tid til at få det bedre  

I de fleste tilfælde er det bedre at misse en eksamen 
pga. sygdom, for så at vende stærkt tilbage senere, 
end det er at presse dig selv og risikere at forværre 

dine symptomer og sætte bedringen over styr. En lille 
forsinkelse nu er bedre end en stor i fremtiden.

Sygemeld dine eksamener 

Hvis din hjernerystelse er tæt på eksamenerne, er det 
vigtigt at du får afmeldt dem pga. sygdom frem for at 

udeblive. På den måde undgår du at miste et eksamens-
forsøg og får lettere ved at søge dispensationer, hvis du 

får brug for det senere.

Tal med en studievejleder og tag gerne 
en ven med 

Studievejlederen kan hjælpe dig med at lægge en plan 
for dit videre studieforløb. Tag meget gerne en ven med, 
som kan tage noter for dig og hjælpe dig med at huske, 

hvilke spørgsmål du gerne vil stille.

Få nogen til at hjælpe dig  
med at tjekke din KUmail 

KU bruger ofte din KUmail til direkte kommunikation om 
bl.a. eksamener, aktivitetskrav og dispensationer. Hvis 
du ikke selv kan læse mails, er det en god idé at aftale 

med en ven eller et familiemedlem, at de gør det for dig.

Kontakt SPS-konsulenterne,  
hvis du har langvarige mén 

Universitetets SPS-konsulenter kan tilbyde dig støtte 
eller hjælpemidler, hvis din hjernerystelse er alvorlig, og 
du har langvarige mén. SPS-støtte kan gøre dig i stand 
til at vende hurtigere tilbage til studierne og hjælpe dig 

til at få mere ud af undervisning og læsning, når du  
vender tilbage.

Kilde: Malthe Grinsted Ulrik, som er AC Studievejleder på Institut på Medier,  
Erkendelse og Formidling.

G O D E  R Å D  T I L  S T U D E R E N D E 
M E D  H J E R N E R Y S T E L S E



DE BRUGTE 
KROPPEN SOM 

LABORATORIUM
Kokain injiceret i årerne, gummislanger i hjertet og implantater af mikrochips i armen. Vi har fundet 10 vilde  
eksperimenter, forskere har lagt krop til i videnskabens navn. Tre af dem er fra Københavns Universitet.

Tekst NANNA BALSLEV Foto WIKIPEDIA, WIKIMEDIA COMMONS, FINDAGRAVE.COM, PR, UNIAVISEN

Jesse Lazear  
(USA, 1866-1900)

Jesse Lezear var ph.d. i medicin fra 
Columbia University, hvor han studerede 
malaria og gul feber. I år 1900 var han 
udstationeret på Cuba som militærlæge, 
hvor han undersøgte, hvordan gul feber 
overføres. Han ville bekræfte Carlos 
Finlays teori og lod sig stikke af en 
inficeret myg. 

»Jeg er på sporet af den rigtige bakterie,« 
skrev han i september 1900 i et brev til 
sin kone. Han fik ret, men døde tre uger 
senere af sit livsfarlige eksperiment blot 
34 år gammel. Han blev ikke anerkendt 
af sin samtid, men fik opkaldt en 
kemibygning på Washington & Jefferson 
College efter sig, og blev også foreviget i 
soldaterkapellet i Washingtons National 
Cathedral med en glasmosaik, der 
forestiller en ung læge med opsmøgede 
ærmer med en injektionsnål og en myg.

Stubbins Ffirth var læge og forsker ved University of Pennsylvania, mens den 
gule feber hærgede og slog tusindvis af mennesker ihjel i USA. Han havde 
en teori om, at sygdommen ikke var smitsom, og han gik langt for at bevise 
den. Først skar han hul i sine arme med et barberblad og smurte dem med 
opkast fra patienter med gul feber. Derefter dryppede han opkast fra smittede 
patienter i øjnene og forsøgte sig også med at spise det. Da det ikke gav 
resultater, smurte han sig ind i blod, urin og spyt fra smittede. Ffirth mente, 
at det, at han ikke var blevet smittet, beviste hans teori og offentliggjorde sine 
resultater i sin disputats fra 1804. 60 år efter hans død introducerede den 
cubanske forsker Carlos Finlay en teori om, at gul feber er en smitsom virus, 
der overføres via myg.

I 1936 udførte den amerikanske 
læge Edwin Katskee et livsfarligt 
eksperiment. Han ville undersøge, 
hvorfor nogle patienter reagerede 
negativt på kokain, der på den tid 
blev brugt som bedøvelsesmiddel. 
Han injicerede sig selv med en høj dosis kokain og skrev symptomerne på 
væggen i sit kontor, mens han blev dårligere og dårligere. Han skrev bl.a., at han 
håbede, at hans videnskabelige eksperiment kunne være med til at kaste lys over 
bivirkningerne ved brug af stoffet.

»Jeg kommer ikke til at gentage eksperimentet,« skrev han. 

Hans håndskrift blev dog sværere og sværere at læse. Det sidste ord, han skrev, var 
ordet »lammelse« efterfulgt af en lang bølget linje, der endte på gulvet, hvor han var 
faldet om. Han blev fundet død af sin far på sit kontor dagen efter. Hans noter blev 
undersøgt af forskere, der konkluderede, at de var for uklare til at kunne bruges 
videnskabeligt.

EDWIN 
KATSKEE  
(Canada, 1902-36)

WERNER 
FORSSMANN 
(Tyskland, 1904-1979)

Den berlinske læge Werner Forssmann fik 
i 1929 en idé, der kom til at revolutionere 
lægevidenskaben. Under lokalbedøvelse 
skubbede han en lille gummislange indsmurt i 
olivenolie ind i en vene i sin ene arm. Han stak 
den længere og længere ind – og til sidst havde 
han lavet verdens første hjertekateterisering på 
sig selv. 

I sin samtid blev Forssmann dog ikke 
anerkendt for sin opfindelse, som han beskrev 
i et fagtidsskrift. Derimod kaldte hans chef 
Ferdinand Sauerbruch det for et »cirkusnummer« 
- og Forssmann mistede sit job på Charité 
Universitetshospitalet i Berlin. Men i 1956 
blev han tildelt Nobelprisen i medicin for sin 
opdagelse sammen med franskmanden André 
Frédéric Cournand og amerikaneren  
Dickinson W. Richards.

STUBBINS  
FFIRTH  
(USA, 1784-1820)
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Erik Jacobsen (1903-1985) 
og Jens Hald  (1905-1988)

Farmakologen Erik Jacobsen og lægen Jens Hald arbejdede for 
medicinalfirmaet Medicinalco. De var en gruppe ansatte, der under navnet 
'Dødsbataljonen', testede stoffer på sig selv.

I 1945 drak de stoffet disulfiram for at undersøge, om det hjalp mod fnat og 
indvoldsorm, der var udbredte lidelser under Anden Verdenskrig. Men de 
opdagede en ukendt bivirkning over frokostpilsneren: Havde man indtaget 
stoffet, fik man det dårligt når man drak alkohol. To år senere lavede de en 
række formelle forsøg sammen med lægen Oluf Martensen-Larsen, der bl.a. 
testede stoffet på alkoholikere. Deres opdagelse blev offentliggjort i 1948. 
De videreudviklede en ny form for disulfiram, der viste sig at have bedre 
farmakologiske egenskaber. I 1948 patenterede virksomheden produktet, der 
blev introduceret som Antabus, og som stadig bruges til alkoholafvænning.

POUL BRANDT  
REHBERG (1895-1989) 

Poul Rehnberg var kandidat i naturhistorie og geografi med zoologi som hovedfag og 
arbejdede sammen med August Krogh i hans undersøgelser af hårkarrenes fysiologi. 
Rehberg specialiserede sig i nyrefysiologi. Han var bl.a interesseret i at måle hvor meget 
væske, der blev filteret gennem nyrens kapillærnet og valgte at måle på affaldsstoffet 
kreatinin. I 1923 fik han afvist en videnskabelig artikel i et amerikansk forskningstidsskrift 
med begrundelsen, at den ikke indeholdt eksperimentelle resultater. Da han ikke havde 
økonomi til forsøgsdyr, valgte han at bruge sine egne nyrer som forsøgsorgan. Resultaterne 
af målingerne kom med i disputatsen 'Studies on Kidney Function', hvor han beviste, at 
menneskets nyrer filtrerer omkring 180 liter blodplasma i døgnet.   

KEVIN WARWICK (England, 1954)

Kevin Warwick er ingeniør med speciale i kunstig intelligens og robotteknologi. Men det der har 
gjort ham kendt i hele verden, er hans Project Cyborg, hvor han fik teknisk udstyr implanteret 
i sin arm med formålet at blive en cyborg. I 1998 fik han en silikonechip-sender implanteret 
i armen, som kan styre døre, varmeapparater og andre computerstyrede enheder i hans 
nærhed. Warwick har desuden fået indopereret et implantat, der er forbundet direkte til hans 
nervesystem og kan sende signaler frem og tilbage til en computer. Forsøget var vellykket, 
og signalet var tilstrækkeligt stærkt til, at en robotarm udviklet af Warwicks kollega, dr. Peter 
Kyberd, kunne efterligne Warwicks egen arm. 

Warwicks hustru har også fået implanteret en mikrochip, som skulle gøre kommunikation 
mellem nervesystemerne hos to mennesker mulig.

Peter  Nejsum (1974)

Som professor i molekylær parasitologi forsker 
Peter Nejsum i parasitter og hvordan de påvirker 
vores immunsystem. I 2011 drak han 2.500 
ormeæg fra svinets piskeorm (Trichuris suis) for 
at se, om det kunne hjælpe på psoriasis. Ormene 
havde en gavnlig effekt på hans hudlidelse, 
og hans opdagelser blev offentliggjort i det 
videnskabelige tidsskrift Nature Genetics i 
2014. I 2015 gjorde han det om igen og slugte 
han 600 ormeæg fra piskeorm – en parasit, der 
også lever i tarmene på omkring 400 millioner 
mennesker verden over. Han ville se, hvordan 
ormene påvirker immunsystemet – og tog hver 
uge fæcesprøver for at holde øje med, hvordan 
ormene udvikler sig i tyktarmen. De første 
resultater blev offentliggjort i det videnskabelige 
tidsskrift Journal of Helminthology i 2015.

Barry Marshall  (Australien, 1951)

I 1986 havde australieren Barry Marshall en teori om, at mavesår bliver fremkaldt 
af bakterier frem for stress eller krydret mad. Han var overbevist om, at mikroben 
helicobacter pylori spillede en afgørende rolle. Men han kunne ikke give 
forsøgspersoner bakterien og risikere, at de blev syge. Efter at have forsøgt at 
inficere smågrise, drak han en opløsning med helicobacter. Blot tre dage senere fik 
han kvalme og dårlig ånde, og senere begyndte han at kaste op. Da han på dag otte 
fik foretaget en endoskopi af sin kollega Robin Warren, viste den, at han havde fået 
mavekatar – et symptom på mavesår. En uge senere begyndte han at tage antibiotika. 
Forsøget blev offentliggjort i det australske Medical Journey i 1985, og i 2005 fik han 
sammen med Robin Warren Nobelprisen i medicin for sin opdagelse. 

ALBERT  
HOFMANN 

 (Schweiz, 1906-2008)

Albert Hofmann var professor i kemi og arbejdede for medicinalfirmaet Sandoz. I 1943 var 
han den første til at fremstille Lyserg-Syre-Diethylamid (LSD), der er udvundet af mug på rug. 
Stoffet skulle bruges til et lægemiddel, men under arbejdet rørte han ved et uheld munden og 
opdagede en kraftig effekt. Han beskrev oplevelsen således: »I en drømmeløs tilstand med 
lukkede øjne […] oplevede jeg en uafbrudt strøm af fantastiske billeder, ekstraordinære former 
med intenst, kalejdoskopisk farvespil.«

Tre dage senere indtog Hofmann 250 mikrogram LSD med vilje. Han fortsatte med at tage små 
doser af stoffet gennem sit liv og håbede at finde en medicinsk brug for det. Han fandt også 
frem til stoffet psilocybin. Han udviklede desuden lægemidler mod migræne og blødninger i 
livmoderen. I hans biografi er LSD beskrevet som et »helligt stof«. Af samme årsag blev han en 
af hippiebevægelsens helte.  
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E
n sag om udklædning, der måske kan virke banal, eksploderede midt i 
september i hovedet på ledelsen på Københavns Universitet (KU).
Prodekan Stine Jørgensen på Jura havde henstillet til de studerende om 
at droppe at klæde sig ud som blandt mexicanere og indianere til studie-
startsfesterne. Hun henviste til fakultetets værdier om diversitet og ikke 
diskrimination. 

Debatten eksploderede først alvor på de sociale medier, i de lands-
dækkende aviser, radio og tv, da Jacob Mchangama, direktør for tænketanken Justitia, 
på Facebook kædede KU’s nej til mexicanerudklædning sammen med universitetets nye 
nultolerancepolitik over for seksuelle og andre former for krænkelser. Det er nemlig 
»oplevelsen af at have været udsat for krænkende adfærd, der er udgangspunktet – 
også selv om den, der krænker ingen intentioner har haft om at krænke,« fremgår det 
af retningslinjerne. 

Dermed udvider KU definitionen på kræn-
kelser, mener Mchangama, der brugte tiltag 
som speech codes, advarsler mod mikroaggres-
sioner og safe spaces på amerikanske univer-
siteter som skrækeksempel på, hvor galt det 
risikerer at gå i Danmark. 

Men er det mediernes skyld, at sagen blev 
så stor? Blev KU taget som gidsel i den iden-
titetspolitiske debat; er de unge blevet mere 
følsomme – eller er de snarere blevet bedre til 
at sige fra, når de bliver dårligt behandlet?

Den perfekte storm ramte KU
Jacob Mchangamas bud er, at KU blev ramt 
af den perfekte mediestorm i det øjeblik den 
nye nultolerancepolitik over for krænkelser 
blev koblet sammen med ledelsens indgreb i 
udklædningsfesterne. Så var der pludselig en 
konkret sag, som kombattanterne i den identi-
tetspolitiske debat kunne kaste sig over.

»Vi har i Danmark set os som en modpol til Sverige og USA, men denne sag kunne 
ses som et tegn på, at den politiske korrekthed også kommer snigende herhjemme,« 
siger han og tilføjer: 

»Der var så at sige sparet op til et opgør, når der kom en sag. Det er helt sikkert ble-
vet udnyttet politisk af nogen, fordi det ramte midt ned i den værdipolitiske kamp, men 
omvendt har aviser både fra højre og venstre med rette kritiseret KU.«

Amanda Büchert, forperson for Studenterrådet ved KU og antropologistuderende, 
mener, at sagen blev blæst op af medierne for at sælge nyheder.

»Der var ved at blive taget hånd om det internt på Jura i samarbejde mellem tuto-
rerne og ledelsen. Jeg synes, at det er meget søgt at kæde en udklædningsfest sammen 
med den identitetspolitiske debat,« siger hun.

Hun tilføjer at Studenterrådet ikke har diskuteret udklædninger, så hun udtrykker sin 
personlige holdning, men Studenterrådet støtter til gengæld fuldt op om KU’s nultole-
rancepolitik over for krænkelser.

»Det er enormt vigtigt for et trygt studiemiljø, hvor der er lige adgang til alle, og 
hvor alle føler sig tilpas. Der har længe været nogle tabuer, som endelig er ved at blive 
brudt. Det er positivt, at vi er begyndte at tale om krænkelser og sige fra, så nej, der 
ikke er tale om, at nogle studerende er blevet mere følsomme og lettere bliver kræn-
ket,« siger hun.

Studenteraktivister kæmper mod diskrimination
En anden mulig forklaring er altså, at sagen simpelthen er vigtig og handler om meget 
mere end en hat og en skål chips, men om skjult racisme og diskrimination.  

Uniavisen har forgæves forsøgt at få en 
kommentar fra de tre aktivistiske studen-
terorganisationer på KU: Fællesskab for 
Kritiske Antropologer (FKA), Progressive 
Jurister og FRONT.

FKA har blandt andet kritiseret pensum 
på første år af antropologistudiet for at 
reproducere et hvidt, europæisk verdens-
syn, og FRONT kæmper mod, hvad de 
opfatter som diskrimination på de videregå-
ende uddannelser. 

Det var angiveligt studerende blandt 
disse grupper, der 20. februar 2018 afbrød 
udlændinge- og integrationsministeren 
Inger Støjberg ved et såkaldt samtalein-
terview på KU ved at råbe »Din politik slår 
ihjel.«

Tara Skadegård Thorsen har på vegne 
af FRONT i en mail til Berlingske givet 
FRONTs syn på udklædningssagen.

Hun skriver: »Danmark er en kolonimagt, der også er rejst med europæerne til Ame-
rika, hvor de har deltaget i at kolonisere landet. Derudover er det oprindelige folk fra 
USA og Mellemamerika, som både er en beskyttet og særligt undertrykt gruppe, der 
stort set er blevet udslettet af vestlige kolonialister, som der bliver opfordret til at por-
trættere og lave grin med. Det ville selvfølgelig være langt ude, at en uddannelsesin-
stitution lægger hus til events med direkte negative indvirkninger på oprindelige folks 
rettigheder og retten til ikke-diskrimination. Jeg forestiller mig også, at det er derfor, 
KU har frabedt sig stereotype og racistiske karikaturer på folkefærd.« 

Privilegerede og ulykkelige 
Et andet bud kommer fra fremtidsforsker Anne-Marie Dahl fra Futuria, som mener, at 
forklaringen er, at nutidens unge lettere bliver krænket. 

Kø b e n h a v n s  U n i v e r s i te t  s t a k u fo r v a r e n d e  h å n d e n  i  e t 
hv e p s e b o ,  d a  m a n  b a d  d e  s t u d e r e n d e  p å  J u r a  o m  a t  d r o p p e 
m ex i c a n s k u d k l æ d n i n g  t i l  e n  fe s t ,  m e n  hv o r d a n  k a n  e n  h a t , 
e n  p o n c h o  o g  e n  s k å l  n a c h o s  b r i n g e  s i n d e n e  s å d a n  i  ko g ?

Af CLAUS BAGGERSGAARD Foto ISTOCK

SIDE 12

» N u t i d e n s  u n g e  e r  d e  m e s t 
ø n s k e d e  o g  d e  m e s t  p r i v i l e g e r e d e 

m e d  d e  f l e s t e  v a l g m u l i g h e d e r , 
m e n  d e  e r  o g s å  d e n  m e s t  

u l y k k e l i g e ,  a n g s t e  o g  d e p r i m e -
r e d e  g e n e r a t i o n  n o g e n s i n d e «
F r e m t i d s f o r s k e r  A n n e - M a r i e  D a h l ,  F u t u r i a
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Hun ser en tendens til, at de unge i dag, som er blevet døbt Generation Me, er mere 
følsomme, fordi de er vokset op i et samfund med flydende normer og ikke har måttet 
kæmpe for deres rettigheder. 

»Nutidens unge er de mest ønskede og de mest privilegerede med de fleste valg-
muligheder, men de er også den mest ulykkelige, angste og deprimerede generation 
nogensinde. De har et højt selvværd, men de er uden en sikkert holdepunkt i livet i form 
af normer, pligter og autoriteter, så det er også barskt at være ung i dag,« siger Anne-
Marie Dahl.

På den anden side er Generation Me langt mere frie, tolerante og accepterende af 
diversitet end tidligere generationer, siger hun. 

Anne-Marie Dahl tilføjer, at hun oplever, at mange virksomheder og uddannelsesin-
stitutioner er i tvivl om, hvordan de skal håndtere den nye generation.    

 »Mit bedste råd er dialog, dialog og 
dialog. Sagen med udklædningen viser 
netop også, at der er brug for en forvent-
ningsafstemning om, hvad rammerne er,« 
siger hun.

Til gengæld kalder hun det demokratisk 
dybt betænkeligt, hvis de få, som råber 
højest får lov til at bestemme, hvad der skal 
være politikken. 

»Debatten er meget drevet af enkelt-
personer i dag, fordi vi hver især har fået 
vores egen megafon at råbe i på de sociale 
medier, men samfundet vil gå i stå, hvis alle 
krænkelser skal behandles ligeværdigt. Der 
er brug for, at man går ind og afvejer, hvad 
der er i flest muliges interesse,« siger Anne-Marie Dahl.

Fra lige til særrettigheder
Michael Böss, historiker og lektor emeritus ved Aarhus Universitet, mener, at sagen 
blev så stor, fordi det i sidste ende handler om ytringsfrihed.

Han har fulgt debatten både i Danmark og Nordamerika, og han ser KU’s nultole-
rance over for krænkelser og indgrebet i de studerendes udklædning som udtryk for en 
kulturel påvirkning fra USA, der kommer med 30 års forsinkelse.

Michael Böss forklarer, at kravet om lige rettigheder for alle var drivkraften bag 
1960'ernes amerikanske borgerrettighedsbevægelse og kønsligestillingen, men i 
1980'erne skete der et skifte, så kampen kom til at handle om af skaffe særlige rettighe-
der for forskellige minoritetsgrupper med hver deres særlige identitet.

»Grunden til at sagen fra KU har fået så meget opmærksomhed er, at det er et nyt 

fænomen i Danmark. Selvfølgelig har alle ret til ikke at blive diskrimineret, men at 
tolke det som retten til ikke at blive krænket, er ret ny. Jeg betragter det som kontrover-
sielt, fordi det kommer i konflikt med frihedsrettighederne, herunder ytringsfriheden,« 
siger Michael Böss.

Han tilføjer, at KU risikerer, at forbuddet mod krænkelser spreder sig til eksempelvis 
samtalen i klasselokalet og skulpturer af historiske personer i det offentlige rum, som 
det er sket i USA. 

Diktater skaber unødvendige konflikter
Christian Groes, antropolog og lektor på kultur- og sprogmødestudier på Roskilde Uni-
versitet, mener, at sagen fik lov til at vokse sig stor, fordi KU ikke fik løst udklædnings-
kontroversen på den rigtige måde. 

»Det er et problem, at man går ind og dikterer, 
hvad der er acceptabel adfærd. Hvis der skal ske 
ændringer, må det komme efter en debat mellem 
de studerende. Ellers risikerer ledelsen at puste 
til ilden og skabe konflikter, der ikke behøver 
være der, på grund af et fåtal af de studerende,« 
siger Christian Groes.

Han er enig i, at sagen er udtryk for, at strøm-
ningerne fra USA kommer snigende til Europa, 
men i Danmark ser man en modstrømning, hvor 
man dyrker det ukorrekte, holder fast i ytringsfri-
heden og nægter at lade sig begrænse i sit udtryk.

Christian Groes tror derimod ikke på, at de 
unge skulle være blevet mere følsomme over for 
krænkelser. Han siger, at der er opstået en række 

aktivistiske bevægelser, der udgør et fåtal af de studerende, hvor identitet er afgørende 
på bekostning af social klasse.

Han tilføjer, at der ikke er den samme legitimitet ved at føle sig krænket på en mino-
ritets vegne, som hvis man selv tilhørte den pågældende gruppe, som talspersonen fra 
FRONT eksempelvis gør.

Undersøgelser viser tilmed, at det er forskelligt, over hvad og hvordan mennesker 
med den samme etnicitet føler sig krænket.

»Er det sådan, at mexicanere over en bred kam, føler sig krænket ved, at man tager 
en sombrero på? Det tvivler jeg stærkt på,« siger Christian Groes, der efterspørger mere 
dansk forskning i emnet.

»En del af de udenlandske studerende, som jeg snakker med, synes at der tales alt 
for meget om racisme, men andre føler sig diskrimineret. Der er klart brug for mere 
viden om holdningerne blandt etniske og seksuelle minoriteter,« slutter han.

» S e l v f ø l g e l i g  h a r  a l l e  r e t  t i l 
i k k e  a t  b l i v e  d i s k r i m i n e r e t ,  m e n 
a t  t o l k e  d e t  s o m  r e t t e n  t i l  i k k e 

a t  b l i v e  k r æ n k e t ,  e r  r e t  n y «
H i s t o r i k e r  M i c h a e l  B ö s s ,  A a r h u s  U n i v e r s i t e t

POLITIK



D
et er halvandet år siden, den sidste KU-studerende forlod Indre By. 

Der blev luftet masser af bekymringer, før det skete. Juraprofessorer 
protesterede i et læserbrev i Berlingske med brug af ord som »hul i hove-
det«. Teologistuderende frygtede at miste fællesskabet fra deres hule på 
Købmagergade. Selv efter flytningen var der kritiske røster. Uniavisen fik 
læserbreve fra studerende og ansatte, som ikke kunne finde plads til ro og 
fordybelse bag KUA3’s gennemsigtige glasvægge.

Men hvad nu? Vi er taget til KUA3 for at se, hvordan de ansatte og studerende er faldet 
til. Første reaktion er pænt positiv:

»Det har været fantastisk,« siger studie- og karrierevejleder Karen Riskær Jørgensen. 
»Helt lavpraktisk, så var jeg nærmest høj over, at der var toiletter over det hele. Og åbent. 
Og stikkontakter. Og vinduerne er tætte. Det er en moderne arbejdsplads til mennesker i 
det 21. århundrede.«

Den samlende effekt
Vi starter i atriet, jurastudiets omdrejningspunkt. Studerende sidder og snakker på den cen-
trale træklædte kæmpetrappe eller fordyber sig på de utallige læsepladser, der – i to etager - 
omkranser rummet. Det ligner en fnugfri arkitekttegning. Akustikken er også imponerende. 

»Det store atrium gør noget helt særligt,« siger Karen Riskær Jørgensen, der før 
havde kontor i Studiegården i Studiestræde. »Alle de medarbejdere, der ikke har 

studenterkontakt, kan se de studerende nu. Det har haft et en utroligt samlende effekt.«
Over telefonen udtrykker professor Ditlev Tamm – manden bag læserbrevet i 

Berlingske – noget, der kan minde om begejstring, eller i hvert fald accept, af de nye 
bygninger.

»Selve huset er dygtigt indrettet af gode arkitekter, som har fået det maksimale ud 
af opgaven. De kan jo ikke skabe Indre By på Amager, gøre et nyt hus til et gammelt hus 
og gøre Njalsgade til Nørregade. Specielt indgangsdelen og atriet er fine. Kontorerne er 
kedeligere end dem i byen.«

Han synes til hver en tid, at et jurastudie hører hjemme i byens historiske centrum.
»Men det er meget bedre omgivelser for de studerende, og fakultetet hænger bedre 

sammen.«

Luksus og låste døre
Jurastuderende Rebecca Ingemann Madsen tager os op til ParaKaffen, den studen-
terdrevne café på Jura, som hun har været med til at starte op. Ud til cafeen ligger tre 
nyindrettede grupperum, der snildt kunne høre hjemme på et fancy kommunikations-
bureau. Alle er indrettet i samarbejde med studenterforeninger fra studiet. Pengene til 
projektet kommer fra universitetet. 

»Hver gang vi har spurgt om noget, har KU sagt ja,« siger Rebecca, som har masser af 
roser til projektleder Thomas Haaning Christiansen, der stod for fakultetets flytning (og 

D E T  LY K K E L I G E 
A M A G E R

I januar 2017 rykkede teologer, jurister og Informationsstudier til Søndre Campus.  
Før flytningen var der protester og bekymringer. Vi tog ud og vejrede stemningen i dag.

Af DENNIS CHRISTIANSEN Foto CARSTEN SEIDEL
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JAGTSTUEN - Et par studerende har 
søgt tilflugt i et grupperum, der er 
indrettet i samarbejde med Juridisk 
Jagt- og Skytteforening.
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i øvrigt også blev kåret til årets administrative medarbejder på KU i 2018).
I stueetagen har Juras fredagsbar endeligt fået plads til masserne. Hvis Rebecca skal 

finde noget at kritisere, så er det, at fakultetets forskere er gemt væk. »Det er som om, 
man endnu ikke har turdet udsætte dem for, at studerende kunne komme og banke på,« 
siger hun.

Efter Exodus
Det problem har man ikke på Teologi. Det var et krav fra de ansatte og studerende, at loka-
lelayoutet skulle blande kontorer, undervisningslokaler og læsekroge, så man kunne mødes 
på kryds og tværs – ligesom i de gamle lokaler på Købmagergade.

I Teobar møder vi Elisabeth Mouritzen og Camilla Kristensen, som er ved at gøre sprut-
beholdningen op efter rusturen. Baren ligger i teologikantinen, og mens lokalet egner sig 
fint til de store fester, kæmper barudvalget lidt med at genskabe hyggen fra deres gamle 
kælderbar i Indre By på mindre travle aftener. Her rykker man pt. til Tabernaklet, Teologis 
mere intime hjemstavnslokale.

Flere studerende længes stadig efter den gamle Teo-hule, men Elisabeth og Camilla 
køber ikke ind på Købmagergadenostalgien.

»Man kan godt savne biblioteket, men ellers er rammerne klart bedre her,« siger Elisa-
beth Mouritzen.

Mens vi sidder der, kommer folk dryssende ind fra alle verdenshjørner og stimler sam-
men om et klaver i den anden ende af kantinen. Der er efterårsmorgensang, mens blæsten 
rusker udenfor, og et øjeblik går tingene på Teologi i stå. 

Lyset i Hjorten
Der er lys i Hjorten, da vi går forbi.

Fredagsbaren for de informationsvidenskabsstuderende ligger centralt på stueetagen, 
tæt ved jurakantinen. Vi kigger ind og får først en skideballe af to piger bag bardisken, fordi 
vi havde glemt at nævne Hjorten i vores guide til fredagsbarer, dernæst en varm velkomst.

På Informationsvidenskab kan man godt føle sig som den lille, når naboen er masto-
dontstudiet Jura. »Der er motionsrum i kælderen, men man kan kun komme ind med 
Jura-studiekort,« siger én af pigerne (Faktisk kan jurastuderende heller ikke bruge det 
ganske lille motionslokale, som er forbeholdt Juras ansatte, red.). Men de er glade for 
flytningen. Både for den nye bygning og for deres naboer. Før lå Instituttet for sig selv, 
gemt og halvt glemt på Birketinget, et stenkast fra Urbanplanen. »Nu er vi blevet en del 
af KU.« 

Det er også de to piger fra Hjorten, der gør os opmærksom på, at man – når man 
fundet glasgangen på anden sal – kan gå tørskoet fra KUA3 til KUA2 og herfra helt ned i 
enden af KUA1.

Hvis statuer kunne tale
Ved frokosttid myldrer studerende ud i den lange vandrehal, der forbinder Teologi med 
Jura og Informationsvidenskab. På arkitekttegningerne hed den Læringsgaden, men 
de studerende har fået den omdøbt til Studiestræde som et nik til deres gamle hjem i 
latinerkvarteret.

Bygninger ændrer sig, når de bliver levet i. De får skrammer, som fortæller histo-
rier om fester, omflytninger, uautoriseret plakatophæng, uheld, slid, levet studie- og 
arbejdsliv. 

Og så er de historier, kun væggene kan fortælle. Som den om Søren Kirkegaard-
busten på Teologi, der ved starten på efterårssemestret i 2017 pludselig forsvandt. Det 
vakte stor opstandelse. Det er en ret tung buste, ikke sådan én man lige sniger ned i 
tasken. 

Efter nogle dage var Kirkegaard tilbage. Der skal nok være nogen, der ved, hvor  
Kirkegaard har været. Karen Riskær Jørgensen, som fortæller os anekdoten, ved det 
ikke.

»Hvis bare statuer kunne tale,« siger hun. 

HØJESTERET – Grupperum  
på Jura. Væggene er beklædt 
med fotostater af interiøret i 
den rigtige Højesteretssal.

FORDYBELSE – Teologernes betragtelige bogsamling er blev spredt ud over 
hele fakultetet. Der er mindre plads til bøger her end på Købmagergade. En del 
er røget i kælderen, og en del er blevet solgt.

HJORTEN – Institut for Informationsstudiers fredagsbar. Dens centrale location  
(og muligvis også de ufatteligt beskedne shotspriser) lokker flere jurastuderende til,  
fortæller de frivillige, der driver baren.

THE MAN – Teologis Kirkegaard-buste. 
Ved semesterstart i 2017 forsvandt 
filosoffen et par dage. Rygter vil vide, 
at historiestuderende havde neglet den 
– og at Teo-folket hævnede sig ved at 
nakke et billede fra Café Helga.

SE FLERE FOTOS PÅ 
U N I A V I S E N . D K



I
gennem sin 40-årige universitetskarri-
ere har professor emeritus i psykologi 
Peter Elsass været i utallige livsfarlige 
situationer. Set udefra virker det nær-
mest som om, han er draget af fare. 
Det var dog tæt på at gå helt galt, da 
han i 1978 besøgte Jonestown i det lille 
land Guyana, hvor amerikaneren Jim 
Jones havde stiftet og isoleret den reli-
giøse sekt Folkets Tempel langt ude i 
junglen. 

»Jeg tog afsted, fordi jeg har en stor 
interesse for folk, der isolerer sig. Da 

jeg var der, så jeg ting, som jeg ikke skulle have set – blandt 
andet folk i lejren, der levede meget tæt som i en kz-lejr. Jeg 
fik fremvist nogle særlige områder af lederen Jim Jones, 
men jeg så også nogle steder, hvor folk overhovedet ikke 
trivedes,« siger Peter Elsass, der 
var tæt på at forlænge sit ophold 
i lejren.

Ti dage efter hans besøg begik 
918 medlemmer af sekten kollek-
tivt selvmord. Historien er kendt 
som det største masseselvmord i 
moderne historie og blev dækket 
intensivt i medierne.

»Det var en frygtelig oplevelse, 
og jeg overlevede traumet ved 
at nægte at tale om det i mange 
år. Det var så uhyrligt og skræm-
mende, det der var sket – og at 
jeg havde besøgt lejren kort for-
inden. Men så kom jeg i kontakt 
med Rikke Wettendorff, som var ved at lave et radiopro-
gram om massakren. Hun havde oprindelige lydfiler fra 
lejren, hvor jeg holdt en tale for sektens medlemmer, inden 
jeg tog afsted. Så for nylig hørte jeg det igen. Jeg taler om, 
at hvis man isolerer sig for meget fra omverdenen, så kan 
det blive en konspiration, som man bliver en del af. Og det 
var jo det, der skete,« siger Peter Elsass. 

Selv om han var rystet over besøget i lejren og massak-
ren ti dage senere, gjorde oplevelsen ham ikke bange. 

»Jeg havde en periode af mit liv, hvor jeg ikke kunne føle 
frygt. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra, men jeg var jo 
sådan en drengerøv, der havde drømme om at komme ud i 
verden. Selvfølgelig har jeg frygt i mig, for hvis du ikke har 
frygt i dig, så er du psykopat,« siger Peter Elsass.

At forstå frygten
Den 71-årige Elsass har været ansat på Københavns Uni-
versitet siden 1996, hvor han blev professor i klinisk psyko-
logi. Han har rejst meget som en del af sin forskning og har 
blandt andet besøgt indianere i Colombias jungle, boet alene 
i en hule i Nordindien for at undersøge ensomhed og forsket 
i, hvordan tibetanske torturoverlevere har bearbejdet deres 
traume efter kinesiske fængsler. Og så har han været tilba-
geholdt af guerillagruppen FARC i Colombia i 1992. De vilde 
rejser har givet ham tilnavnet psykologiens Indiana Jones. 
Men oplevelserne i Jonestown har haft flere konsekvenser 
for Elsass. 

»Jeg har allergi over for ensporede religiøse ledere fra 
både Scientology og islam. Jeg kan slet ikke snuppe dem. 
For jeg har set, hvad det kan føre til, når man isolerer sig, og 
religion bliver en fastlåst ideologi,« siger han. 

De farlige situationer, han har været i, har inspireret ham 
til at skrive sin nye bog Kunsten at være bange, hvor han 

undersøger forskellige former for frygt – lige fra frygten for 
terror, krig og katastrofer til frygten for stress, alvorlig syg-
dom og død. 

»Jeg skrev bogen, fordi jeg ville forstå min egen frygt – 
eller mangel på samme – lidt bedre. Jeg har altid haft et 
problematisk forhold til frygt. Mens angst er noget indre, er 
frygt kendetegnet ved at have en ydre årsag,« forklarer Peter 
Elsass. Han tilføjer, at vi kan lære noget af frygten, fordi den 
fungerer som en slags alarm, når der er fare på færde: 
»Det er derfor, man taler om »at se frygten i øjnene«. Frygt 
er med til at sikre, at vi reagerer, hvis vi oplever fare – fx i 
form af en bil, der kører imod os i høj fart, eller hvis vi får 
en kræftdiagnose. Men det er vigtigt at skelne mellem den 
rationelle frygt og den irrationelle, fx er frygten for terror 
stor sammenlignet med risikoen for at dø i en trafikulykke. 
Men medierne er meget optagede af terror, og det kan være 
med til at forstærke frygten.«

Da han gik i gang med at 
skrive bogen, blev han ned-
trykt over at sidde og læse 
om forskning i terror, kræft og 
ulykker. Men så fik han en idé: 
At inkludere en række helte 
inden for bogens forskellige 
temaer.

»Helte er folk, der handler 
uden at tænke over risikoen 
for dem selv. I bogen hylder 
jeg fx holocaust-overleveren 
og nazijægeren Simon Wie-
senthal og den østrigske 
neurolog og psykiater Viktor 
Frankl, der udviklede logo-

terapien. Den går ud på, at mennesker kan overkomme 
svære traumer som fx et KZ-ophold ved at finde mening 
i livet. Forfatterne Susan Sontag og Barbara Ehrenreich er 
også helte, fordi de har været med til at give os et nyt sprog 
til at tale om kræft.«

De hvide gummisko
I sin forskning har Peter Elsass ofte inddraget metoder 
og teorier fra både antropologi, filosofi, sundhedsviden-
skab og historie, og han har skrevet en lang række bøger 
– blandt andet om indianerliv, sundhedspsykologi og tor-
turoverlevelse. Men den røde tråd i hans akademiske kar-
riere er rejserne og båndet til mennesker i hele verden – 
fra buddhistiske lamaer til tibetanske torturoverlevere og 
Colombias oprindelige folk. 

»Omdrejningspunktet i mit liv har været relationerne. 
Jeg har tætte samarbejdspartnere i både Colombia, 
Nordindien og Tibet. Jeg har altid haft et lidt ambivalent 
forhold til psykologi, selv om jeg er professor i det. Jeg har 
haft brug for at komme væk fra kontoret og ud i verden for 
at kunne skrive om psykologien,« forklarer Peter Elsass.

Nogle af de mennesker Peter Elsass har knyttet sig til, er 
Arhuaco-indianerne i Colombia. Han besøgte dem første 
gang i 70'erne og er vendt tilbage til deres isolerede lands-
byer mere end 15 gange. I 80'erne lavede han flere film om 
indianerne, blandt andet Jorden er vores mor. Ud over at 
blive personlige venner har indianerne givet ham et nyt 
perspektiv på mange af livets aspekter. For eksempel, da 
han var blevet skilt, og indianerstammen ikke kendte til 
konceptet skilsmisse.

»De havde tidligere mødt min kæreste, og derfor spurgte 
de mig, hvordan hun havde det. Jeg svarede, at vi ikke 
boede sammen mere. Det forstod de ikke rigtig. Hos dem 

bliver man sammen hele livet. Senere spurgte de en colom-
biansk sagfører, Guillermo, som jeg har arbejdet sammen 
med, til hans kone. Han sagde, at de heller ikke var sam-
men mere. Så samlede indianerne sig, og jeg kunne forstå, 
at de sagde: »Okay. Det forstår vi ikke. Lad os snakke om 
noget andet.« Men dagen efter spurgte en af de unge fra 
stammen mig, om mig og Guillermo så boede sammen nu. 
De kan simpelthen ikke forstå, at man kan bryde relationer 
og bo alene,« siger Elsass og ler. 

Hos Arhuaco-indianerne blev han kendt som manden 
med gummiskoene, fordi han under en rejse fik sin bag-
gage stjålet og måtte købe nogle hvide gummisko. India-
nerne var ved at dø af grin over den danske mand, der gik 
rundt i junglen i store, hvide gummisko i størrelse 45. 

Skoene fik dog også en anden betydning mange år 
senere. I 1999 var Elsass udsendt af WHO til Pristina i 
Kosovo. Han kom ned i en kælder, hvor der var blevet hen-
rettet 20 kosovoalbanere kort forinden.

»Jeg kunne stadig mærke liglugten, som var meget ram 
og sødlig. Og så så jeg, at ovre i hjørnet stod et par blodige, 
afskårne fødder i et par hvide gummisko, der lignede dem, 
jeg havde gået rundt i. Jeg brød fuldstændig sammen. Jeg 
har oplevet mange vilde ting, men det syn gik lige ind. Det 
var her jeg omsider lærte frygten at kende og kom tæt på 
min egen dødelighed.« 

Den livsfarlige bakterie
For fire år siden var Peter Elsass selv tæt på at dø. Han var 
på vej til et møde, da han pludselig fik vejrtrækningsproble-
mer. Han vendte cyklen og kørte direkte til Rigshospitalets 
traumecenter og blev straks lagt i respirator. De viste sig, at 
han var blevet angrebet af en sjælden dræberbakterie. Han 
lå i koma i en måned og gennemgik tre operationer. Flere 
gange var hans tilstand så kritisk, at han var ved at dø. 

Under forløbet blev Elsass psykotisk – muligvis på 
grund af den traumatiske oplevelse - eller morfinen. Han 
fik hallucinationer og endda en nærdødsoplevelse. 

»Da jeg var ved at dø, blev min bevidsthed fuldstændig 
forenet med universet. Døden er alt for ofte beskrevet sal-
velsesfuldt som noget trist og ulykkeligt. Men opholdet på 
den intensive afdeling viste mig, at den også er så meget 
andet,« siger Peter Elsass og uddyber: 

»Jeg ligger i min hospitalsseng, og pludselig kommer 
der et lille vitrinealter frem ved fodenden af min seng med 
Jesus i. Musikken er skøn. Så tager jeg en brændeknude, 
der ligger ved hovedgærdet og kyler mod vitrineskabet, 
som går i stykker med et kæmpe brag. Langsomt kom-
mer der den mest vidunderlige stilhed, og så ser jeg et blåt 
hjerte. Det blå hjerte sidder lige her til højre ved min skul-
der. Og der har det været lige siden,« siger Peter Elsass og 
peger på det sted på kroppen, hvor det usynlige hjerte er.

Den voldsomme oplevelse gjorde, at han sagde sit pro-
fessorat op, så han i dag er professor emeritus.»Jeg er ikke 
et særligt spirituelt menneske, men oplevelsen gjorde stort 
indtryk på mig. Det var en utrolig smuk oplevelse. Og jeg 
følte jo på en måde, at jeg var blevet reddet og født på ny.«

Var han bange?
»Nej. Hvis det er sådan at dø, så frygter jeg ikke døden. 

På en af mine rejser i Tibet hørte jeg om en ældre tibetansk 
lama, som lå for døden. I sine sidste timer blev han omgi-
vet af en gruppe lamaer, som sad og vågede over ham med 
sørgmodige miner og sukkede og græd. Han slog pludselig 
øjnene op og vendte sig mod dem med ordene: ’Hvorfor er 
I så kede af det? Der er ingen grund til at være triste over, at 
jeg skal dø. Døden er utrolig interessant. Noget af det mest 
fantastiske, jeg har oplevet. I kan glæde jer.’« 

»JEG HAR HAFT BRUG 
FOR AT KOMME VÆK 

FRA KONTORET OG 
UD I VERDEN FOR AT 

KUNNE SKRIVE OM 
PSYKOLOGIEN«

Peter Elsass har boet med indianere i Colombia, besøgt Jonestown kort inden massakren 
i 1978 og været tilbageholdt af FARC. I mange år kunne han ikke selv føle frygt. Nu har den 
71-årige professor emeritus i psykologi skrevet en bog om frygt og hvad vi kan lære af den.

Af NANNA BALSLEV. Foto DANIEL HJORTH   

Psykologiens  
INDIANA JONES

PORTRÆT
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PETER ELSASS
Født 1947

Professor i sundhedspsykologi  
ved Aarhus Universitet i 1988-96. 

Professor emeritus i klinisk 
psykologi ved Københavns 

Universitet siden 1996. 

Har skrevet 13 bøger, 250 artikler 
og lavet en række film bl.a.  

’Jorden er vores mor’ (1987) og 
’Rejsen tilbage’ (1993). Filmene kan 

ses på KU’s Videoportal.

Aktuel med Kunsten at være bange, 
om frygt og helte (Gyldendal).
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Fagre nye føde
Af ANDERS FJELDBERG  Foto CARSTEN SEIDEL 

esserterne er de nemmeste. Deres lette, luftige og gerne let syrlige og 
nedkølede komponenter er oplagte ingredienser for en 3D-printer.

Forskere ved Københavns Universitet arbejder med at finde en 
måde at printe mad ud på, så det ikke klasker sammen et sted i proces-
sen. Måltidernes målgruppe er kræftpatienter, der har særlige behov 
under indlæggelsen på danske hospitaler.

»Det er et stort, dansk forskningssamarbejde som i første omgang er rettet mod meget 
syge kræftpatienter, der har besvær med at synke, nedsat appetit og kvalme, og som har 
smagsforstyrrelser og nedsat spytproduktion. De spiser kun for at overleve,« siger Merete 
Bøgelund Munk, der er en af projektets forskere. Hun er adjunkt i fødevarestruktur og 3D 
print på Institut for Fødevarevidenskab (FOOD) ved KU.

I projektet gælder det om at lave mad med et højt næringsindhold. Maden skal være 
velsmagende og nem at spise, synke og fordøje, og det er bare nogle af de grundlæg-
gende krav, som fremtidens 3D-printede fødevarer skal opfylde.

»Portionerne er relativt små, og derfor er det særlig svært at lave mad til patien-
terne på en effektiv måde i hospitalskøkkenet i dag. Derfor er det relevant at forske i, 
hvordan vi kan lave individuelle portioner, der er skræddersyet til den enkelte patients 
behov. Det gør vi mest effektivt ved at 3D-printe den, fordi det automatiserer proces-
sen,« siger Merete Bøgelund Munk.

Forskerne har store forventninger til den nye teknologi, fortæller Merete Bøgelund 
Munks kollega Lilia Arhné, der er professor i mejeri-procesteknologi hos FOOD:

»Håbet i fremtiden er, at det er muligt at lave retter med stor variation. Et andet 
europæisk projekt har allerede vist, at det er muligt at printe gulerødder ud ved først 
at koge og purere dem, tilsætte en stabiliserende gelé, hælde den på en beholder i en 
3D-printer og printe dem ud,« siger Lilia Arhné.

 

En 3D-printet hamburger, tak så gerne
De to forskere arbejder ved KU med at løse to forskellige udfordringer ved 3D-print af 
mad.

»Den ene opgave går ud på overhovedet at kunne printe maden ud. Det er meget 
vigtigt, at retten ikke flyder ud. Vi skal kunne danne en struktur, der holder, men sam-
tidig ikke bliver for hård, og der må heller ikke opstå revner i den,« siger Merete Bøge-
lund Munk.

Det er den opgave, forskerne arbejder med at løse i praksis med den 3D-fødeva-
reprinter, de har købt til deres laboratorie for cirka 20.000 kroner. Med den kan de 
studere, hvad der sker, når de printer forskellige ingredienser ud fra én beholder. Den 
store udfordring er, at det, der bliver printet ud, indeholder mange forskellige kompo-
nenter, som interagerer under printning. Derfor ved ingen på forhånd, om retten bliver 
stående eller splatter ud.

»Vores anden opgave består i teoretisk at undersøge, hvordan vi kan printe i lag, så 
maden fx smager ekstra sødt eller syrligt. Du kan manipulere med perceptionen, når du 
printer i lag, fordi det afhænger af, hvordan smagskomponenterne er fordelt i produk-
tet,« siger Merete Bøgelund Munk.

Den del arbejder de dog ikke på med denne printer, men manuelt ved hjælp af sprøj-
tepose og forme. Når de kender kravene til fremtidens mere avancerede 3D-printere, 
giver de dem videre til forskere ved Aarhus Universitet, som skal udvikle næste genera-
tions 3D-fødevareprintere.

»Jeg forestiller mig, at de vil kunne printe både bulgur, kød og hamburgere. De vil 
kunne gøre maden ganske attraktiv med smukke farver og med en proteindel og en 
grønsagsdel, men indtil videre er det en langsommelig måde at tilberede maden på,« 
siger Lilia Arhné. 

Normalt printer forskerne 
i terninger, men til ære for 
fotografen forsøger de her at 
printe et juletræ af gule-
rødder og grønne ærter. 
Her er tale om et simpelt 
prototype-eksperiment.

Beholderen i 3D-printeren med 
en puré af grønne ærter og 
gulerødder i lag, begge til-
sat en stabiliserende gelé. 
Kunsten er at få substansen til 
at blive stående.

Kræfterne bag  
Personl ige  fødevareprodukter 

t i l  pat ienter

Lilia Arhné, Merete Bøgelund Munk og 
Wender Bredie  (professor i sensorisk 

videnskab på FOOD og en central  
medarbejder i projektet). Innovations-

fonden har støttet projektet med 14 mio. 
af det samlede budget på 20 mio. kr. 

Projektet begyndte i september 2017 og 
løber i fire år. Fra 2020 skal det ske som 

prototypetest på et hospital.  

SIDE 18

Meget syge kræftpatienter skal i fremtiden trakteres med 3D-printede og  
individuelt tilrettede måltider. I dag arbejder KU-forskere på at undgå,  
at hele herligheden dratter sammen.

FORSKNING



VI VIL HAVE NOBELPRISER 
- ikke nøjes med bezzerwizzersejre! 

HIGH FIVE ELLER 
SLAG I LUFTEN?

EFTER FEM MÅNEDER  på pinden har uddannelses- og 
forskningsminister Tommy Ahlers nu (endelig) meldt 
sig på banen med regeringens udspil til hvordan de ser 
fremtidens universiteter. Først og fremmest vil vi gerne 
give en high five til Tommy for mere formativ feedback, 
en styrket vejledningsindsats samt opprioritering af 
vores undervisning. Det er noget, vi studerende har 
efterspurgt i mange år, og derfor er det dejligt med en 
minister, der begynder at lytte. 

MEN IKKE ALT i regeringens udspil kalder dog på en 
high five! I Danmark er det et faktum, at vi i fremtiden 
skal leve af vores viden, og derfor er det vigtigt, at vi 
har kvaliteten for øje. Set i det lys er vi uforstående 
over for regeringens forslag om at indføre en ny uddan-
nelsesform, nemlig en etårig masteruddannelse som 
regeringen ser som et alternativ til den klassiske toårige 
kandidatuddannelse. 

LAD OS GØRE det klart: I Danmark, Europa og i resten 
af verden tager en akademisk uddannelse fem år. I Dan-
mark og Europa svarer det til en treårig bachelor og en 
toårig kandidatuddannelse. For at vi i fremtiden skal 
kunne leve af vores viden, er det helt essentielt, at vi 
ikke begynder at uddanne os mindre. Det er centralt, at 

»HIGH FIVE TIL TOMMY Ahlers for at lytte til de stu-
derende! Men det store spørgsmål er: Følger der penge 
med? Ellers falder de gode ideer til jorden … Vi frygter 
at ende med viden, der kun strækker sig til en sejr i Bez-
zerwisser og ikke nobelpriser.« Sådan lød Studenter-
rådets Facebook-reaktion på regeringens seneste udspil 
om universiteternes uddannelser, akkompagneret af et 
foto med Niels Bohr, der spiller brætspil mens nobelme-
daljerne er henvist til baggrunden.

DET ER EN GOD sammenfatning af regeringsudspil-
let. For der er flere forslag, der fortjener et håndklask. 
Regeringen vil droppe hurtigstartbonussen, så stude-
rende ikke længere kan gange deres snit fra gymnasiet 
med 1,08, hvis de begynder på universitetet inden for 
to år. Det har KU også argumenteret for at afskaffe i 
flere år, fordi der ikke er evidens for, at yngre stude-
rende er bedre studerende. I medierne blev det udlagt 
som et opgør med karakterræset, men det er nok mest 
en nedbremsning af tidsræset, selv om regeringens 
fremdriftsreform stadig står ved magt. 
 
REGERINGEN HAR OGSÅ LYTTET til KU’s ønske 
om at gennemføre et mere nuanceret optag, særligt 
på kvote to, hvor vi gerne vil kunne dispensere for 
karakterkravet. Det er nemlig ikke alle begavede og 

substansen af vores kandidatuddannelse svarer til to år 
og ikke ét. Vi vil ikke gå på kompromis med det faglige 
indhold af vores uddannelser for at kunne komme hurti-
gere ud på arbejdsmarkedet!
 

OG VI ER SIKRE på, at vi ikke er de eneste, der værner 
om det faglige indhold på universitetet. Erhvervslivet 
efterspørger ikke mindre uddannede kandidater. Vi kan 
ikke se, hvor en etårig masteruddannelse skal indfinde 
sig på arbejdsmarkedet, og det kan vi heller ikke fore-
stille os at erhvervslivet kan. Fremtiden kalder ikke på 
mindre uddannelse, den kalder på mere uddannelse. 

universitetsparate unge mennesker, der har haft en 
harmonisk tilværelse i gymnasiet med orden i penal-
huset og madpakken smurt hjemmefra.

FORNUFTIGT ER DET også at give de studerende 
en chance for at prøve kræfter på arbejdsmarkedet 
efter bachelorgraden, uden at de mister retten til at 
vende tilbage og tage en kandidatuddannelse efter 
nogle år. Det er fint for nogle studerende at få en 

ekstra chance for at havne på den rigtige hylde på et 
arbejdsmarked under hastig forandring. Men hoved-
vejen til en god universitetsuddannelse er stadig den 
dybe faglighed og specialisering. 

DET ER KUN GODT, at vi har en uddannelsesmini-
ster, der taler universiteternes vigtige sag. »Vi step-
per ambitionerne op,« sagde Tommy Ahlers (V) til 
pressen og lod forstå, at det bl.a. drejer sig om flere 

Derfor synes vi heller ikke, at det giver mening, at rege-
ringen lægger op til at prioritere penge til en opstart af 
denne ordning. Vi så i stedet hellere, at pengene blev 
prioriteret til initiativerne omkring mere formativ feed-
back, en styrket vejledning og opprioriteringen af vores 
uddannelser. For med de besparelser vores område i for-
vejen er underlagt, så bliver det umuligt at prioritere de 
indsatser, uden at det går ud over anden kvalitet. 

VI ER DYBT BEKYMREDE for, at dette er første skridt 
på vej mod en glidebane, som vi ikke ønsker at glide ned 
ad. En glidebane, hvor universiteterne starter med at få 
mulighed for at lave etårige masteruddannelser. Senere 
bliver denne mulighed til et krav, hvor universiteterne 
skal tilbyde etårige masteruddannelser. I værste fald 
frygter vi, at denne glidebane ender med, at de eneste 
der tager en toårig kandidatuddannelse er dem, der skal 
fortsætte på universiteterne som forskere. I denne situa-
tion har regeringen haft succes med at skabe en billigere 
kandidatuddannelse med et skræmmende lavere fagligt 
niveau som gør, at studerende kommer hurtigere ud på 
arbejdsmarkedet. 

VI FRYGTER AT ende med viden, der kun strækker sig 
til en sejr i Bezzerwizzer i stedet for nobelpriser.

timer, mere feedback til de studerende og et dobbelt 
meritokrati, hvor uddannelse skal prioriteres på lige 
fod med forskning. 

PÅ KU KAN vi sige tjek til alle de gode intentio-
ner. Faktisk arbejder vi systematisk med flere af de 
samme mål på uddannelsesområdet som en del af 
KU’s nye strategi. Men regeringens udspil udløser 
ikke kun rektorale high fives. Man kan bl.a. undres 
over, at regeringen ønsker at komme helt tæt på fag-
lige beslutninger, for eksempel om hvilke, og hvor 
mange, uddannelser, universitetet skal udbyde.

SAMTIDIG MÅ VI ERKENDE, at det er svært at få 
mere og bedre uddannelse for mindre penge. Rege-
ringen har jo også fremlagt et finanslovsforslag, hvor 
de årlige besparelser på 2 procent bliver ført videre til 
2022. Universiteterne har haft besparelser siden 2016 – 
og uddannelserne var i forvejen underfinansierede.Den 
afgående minister Søren Pind formulerede det meget 
prosaisk i Mandag Morgen i foråret: »Vi kan ikke blive 
ved med at skære 2 procent af pølsen om året.« Når den 
nuværende minister i den kommende tid skal samle 
flertal i Folketinget for sine gode forslag, bør de matches 
af den nødvendige finansiering. I modsat fald ligner det 
tilløbet til en high five, der ender som et slag i luften.

» V i  v i l  i k k e  g å  p å  
k o m p r o m i s  m e d  d e t  

f a g l i g e  i n d h o l d  a f  v o r e s 
u d d a n n e l s e r  f o r  a t  k u n n e 

k o m m e  h u r t i g e r e  u d  p å 
a r b e j d s m a r k e d e t ! «

Af MIKE GUDBERGSEN & OLIVIA BOESEN, 
Forretningsudvalgsmedlem og  

næstforperson for Studenterrådet

Af rektor HENRIK C. WEGENER OG  
PROREKTOR BENTE M. STALLKNECHT

LEDELSES-
KOMMENTAR

STUDENTER-
KOMMENTAR

» R e g e r i n g e n s  u d s p i l 
u d l ø s e r  i k k e  k u n  

r e k t o r a l e  h i g h  f i v e s «

SIDE 19SIDE 19



Operaen om kærlighed, håb
og venskaber i 

bohemernes Paris

L A  B O H È M E

★ ★ ★ ★ ★ ★
Berlingske

★ ★ ★ ★ ★
Jyllands-Posten

★ ★ ★ ★ ★
Kristeligt Dagblad

2 0 / 1 0  ―  1 8 / 1 2

8/10
The pricing of progress
LECTURE - by Dr. Eli Cook. How did Americans come 
to quantify their society’s progress and well-being in 
units of money? The Pricing of Progress traces the 
long history of how and why we moderns adopted 
the monetizing values and valuations of capitalism as 
an indicator of human prosperity while losing sight 
of earlier social and moral metrics that did not put a 
price on everyday life.
Tid: Kl. 13.30
Sted: 4th floor meeting room, 10.4.05, ToRS, South Campus
Arr.: Center for Global South Asian Studies

9/10
Policies and practices for supporting  
refugee minors
SEMINAR – The research project Coming of Age in Exi-
le (CAGE) presents a seminar focusing on supporting 
refugee minors with presentations by professor Allan 
Krasnik, professor Ilse Derluyn (Ghent University), 
associate professor Henry Asher (Nordic School of 
Public Health) and Camilla Michaëlis (Danish Reseach 
Centre for Migration, Ethnicity and Health). 
Tid: Kl. 14-16
Sted: CSS, Øster Farimagsgade 5, Room 5.0.22
Arr.: CAGE

9/10
Søren Ulrik Thomsen digtoplæsning
OPLÆSNING – Den danske digter læser op fra hele 
sit forfatterskab – lige fra debuten »City Slang« fra 
1981 til den seneste bog, »En hårnål klemt inde bag 
panelet« fra 2016. Imellem disse to præsenteres 
digte fra hans digtsamlinger fra starten af 80'ernne 
til i dag. Efter oplæsningen vil der være samtale med 
deltagerne.
Tid: 19.30
Sted: Markedspladsen, Det Teologiske Fakultet, Karen 
Blixens Plads 16
Arr.: Teologisk Forening
Entré: 50 for studerende, 75 for øvrige.

10/10
Fyraftensgudstjeneste for studerende
GUDSTJENESTE – Trænger du til et afbræk, når dagen 
på læsesalen er forbi? I september, oktober, november 
og december holder KU's studenterpræst Camilla 
fyraftensgudstjeneste for studerende i Hans Tausens 
Kirke. Det er en kort gudstjeneste med tekstoplæsning 
samt en kort prædiken eller refleksioner over dagens 
tema. 
Tid: 17-17.30
Sted: Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 6 
Arr.: Studentermenigheden i København

10/10
Filosofisk salon: Længselsfuld ensomhed
SALON – Forfatteren skiver som regel alene, og læseren 
læser i ensomhed. Men selv om både skrivning og læsning 
gøres alene, så er begge dele rettet mod et fællesskab. 
Litteraturen kan tematisere ensomhed, men kan den 
også skabe rigtige fællesskaber? Det debatteres i denne 
filosofiske samtalesalon, hvor der også vil være en bid 
brød og et glas vin. 
Tid: 19.30-21.30
Sted: Johannes på Torvet, Sankt Hans Torv 30 
Arr.: Studentermenigheden i København
Entré: 50 kr., billetter kan købes via www. billetfix.dk

11/10
Karrieredag på SUND
Blive klogere på, hvilke karriereveje du kan tage – hvad end 
du drømmer om at forske eller arbejde i sundhedsvæsenet 
eller i medicinalindustrien. Du kan møde virksomheder og 
organisationer, som søger nyuddannede og studerende 
med sundhedsfaglige profiler. Læs mere på https://sund.
ku.dk/om-sund/karrieredag/ 
Tid: 12.30-16.30
Sted: Mærsk Tårnet, Blegdamsbvej 3B 
Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

11/10
Bowie – samtale mellem Jakob Brønnum og  
Klaus Lynggaard
FOREDRAG — Bogen 'David Bowie' viser gennem nedslag i 
rockikonets musiske karriere, at spørgsmål om individua-
litet og frihed og liv og død, altid har præget hans tekster. 
Kom til en samtale mellem forfatter, teolog og redaktør af 
Præsteforeningens Blad Jakob Brønnum og den Bowie-
kyndige kritiker og sanger Klaus Lynggaard.
Tid: 16.30-18
Sted: Forlaget Eksistensen, Frederiksberg Allé 10, 1820 
Frederiksberg

24/10
Koloni, rigsfællesskab, overherredømme
KONFERENCE – Konferencen sætter fokus på forholdet 
mellem danske arkiver og nordatlantisk selvstændigheds-
politik, og i hvilket omfang arkivpraksis kan understøtte 
tværnational tilgængelighed og international social ret-
færdighed. Oplægsholderne er bl.a. Bent Nielsen (direktør, 
Arktisk Institut), Erik Gøbel (seniorforsker emeritus, Rigsar-
kivet) og Hrefna Róbertsdóttir (vicedirektør, Þjóðskjalasafn 
Íslands).
Tid: 9.00-16.00
Sted: Kulturhuset Islands Brygge, Islands Brygge 18 
Arr.: Arkivforeningen
Entré: 550 kr. for medlemmer, 750 kr. for ikke-medlemmer og 
200 kr. for studerende. 

DET  SK E R
Brug online kalenderen. Et uddrag af kommende begivenheder fra uniavisen.dk/calendar

24/10
Danmark i rummet
FOREDRAG – Danmark er det land i verden, der har tekno-
logisk udstyr med ombord på flest rummissioner. I aften 
giver de to foredragsholdere Kristian Pedersen, direktør 
for DTU Space, og senioringeniør Hans Jensen fra højtek-
nologivirksomheden Terma et kig bag-om-kulisserne på et 
udvalg af de mest spændende internationale rumfartspro-
jekter, som Danmark er involveret i.
Tid: 19-21.15
Sted: Chr. Hansen Auditoriet på Center for Sundhed og  
Samfund, Bartholinsgade 4A 
Arr.: Vin & Videnskab
Entré: Alm. billet 150 kr. + gebyr, årskortholder 110 kr. + gebyr. 
Studerende 110 kr. + gebyr. Billetter: Billetto.dk 

25/10
Blixen & Bjørnvig-pagten
FOREDRAG – Karen Blixen og Thorkild Bjørnvig var i 
årene 1950-54 forbundet af en forpligtende pagt. Men 
hvad var pagtens tyngdepunkt? Eksisterede der et erotisk 
bånd mellem de to digtere? Eller mindede deres relation 
snarere om den mellem mor og søn? Disse og mange andre 
spørgsmål er emnet for foredraget med professor og forfat-
ter Christian Graugaard, der har skrevet bogen Blixen og 
Bjørnvig. Pagten, venskabet og bruddet.
Tid: 18-20.00
Sted: Psykiatrisk Auditorium, Rigshospitalet, Henrik Harpe-
strengs Vej, opgang 61a
Arr.: Sex & Samfund og Sexologisk Forskningscenter (AAU)

OKTOBER
NOVEMBER

26/10
Identitet set i et tværfagligt perspektiv
SEMINAR – Identitet er ikke blot betydningsfuldt inden for 
personlighedspsykologi / personlighedspsykiatri – men 
også i en række andre discipliner; humanistiske, sociologi-
ske og kunstneriske. Til seminaret vil en række forskere fra 
forskellige fagområder holde oplæg om identitetsbegrebet. 
Mere info og tilmelding på www.iptp.dk. 
Tid: 8.30-16.30
Sted: Kosmopol, Fiolstræde 44 
Arr.: Institut for Personlighedsteori og Psykopatologi (IPTP)
Entré: 1.200,00 kr. for IPTP-medlemmer, 1.500,00 kr. for andre

2/11
Sprogvidenskablig konference
KONFERENCE – SSK er en konference, hvor studerende 
på både bachelor- og kandidatniveau kan fremlægge deres 
arbejde og tanker for hinanden. Emnet for konferencen er 
sprogvidenskab i en meget bred forstand. Deltagelse er 
gratis, men af hensyn til bestillingen kaffe og kage, som vi 
giver, er tilmelding på hjemmesiden nødvendig: https://
lingvistkredsen.ku.dk/ 
Tid: 12-17.00
Sted: 22.0.11, Søndre Campus, Njalsgade 120
Arr.: Lingvistkredsen

3/11
Mostur
EKSKURSION – Mossernes forunderlige verden kræver et 
nærsyn. Også på denne tur vil lektor i naturfilosofi Claus 
Emmeche, lektor ved biologisk institut Flemming Ekelund 
og KU's studenterpræst Nicolai Halvorsen filosofere på 
turen, måske med udgangspunkt i de meget små forskelle. 
Tilmelding til praest@sund.ku.dk med navn+studieretning 
er nødvendig.
Tid: 9.30 
Sted: Skodsborg station på parkeringspladsen ved Bøllemosevej. 
Arr: Studentermenigheden i København

25/10
Talks på toppen 
FOREDRAG – Der er sammenhæng mellem sunde tænder og et godt 
helbred. I foredraget borer professor Palle Holmstrup og professor Peter 
Riis Hansen i, hvordan betændelsestilstande og sygdomme i mundhulen 
kan sladre om hele kroppens sundhed. I pausen vil der være mulighed 
for at få en snak med forskerne, mens der serveres en drink.
Tid: 19-21
Sted: Mærsk Tårnet
Arr.: Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
Entré: 125 kr. (inkl. drink)

1/11
Vi lever i distraktionens tidsalder
FOREDRAG - Et frit menneske er et opmærksomt menneske. Så hvad siger tidens herskende 
mediekultur om vores forhold til os selv og hinanden? Vi står på verdenshistoriens største 
bjerg af information, men på bunden af en dyb opmærksomhedskrise, argumenterer Zet-
lands chefredaktør Lea Korsgaard for i dette foredrag. 
Tid: 16-18
Sted: Københavns Universitetsbibliotek Søndre Campus, Karen Blixens Plads 7 
Arr.: Studentermenigheden i København
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Operaen om kærlighed, håb
og venskaber i 

bohemernes Paris

L A  B O H È M E

★ ★ ★ ★ ★ ★
Berlingske

★ ★ ★ ★ ★
Jyllands-Posten

★ ★ ★ ★ ★
Kristeligt Dagblad

2 0 / 1 0  ―  1 8 / 1 2



– et sikkert valg fra 298,-

Tilbuddet gælder alle der ikke har haft linseabonnement hos Thiele inden for de sidste 3 måneder 
og kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Tilbuddene forudsætter gyldigt studiekort.

Er dine øjne studieklar?
Få et gratis synstjek

DER ER MANGE GODE GRUNDE 

TIL AT VÆLGE THIELE
Har du eksempelvis brug for kontaktlinser får du frem til 31. dec. 2018:

3 MÅNEDERS RABAT PÅ ET 12 MÅNEDERS ABONNEMENT
– også på de prisbillige 1 dags linser til kr. 149,-

MULIGHED FOR EN “LINSE ERSTATNINGSBRILLE” TIL KR. 240,-

25% PÅ MARKEDETS STØRSTE UDVALG 
AF MÆRKEVARE SOLBRILLER, STEL OG BRILLEGLAS 

– OG THIELE SERVICE
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Finmekaniker 
Jesper  Ni lsson

41 år. Har været ansat i  
Teknisk Afdeling på 

Institut for Odontologi i 
2 år. Er udlært maskinarbejder 
(industritekniker) hos Risø og 

har arbejdet forskellige steder i 
medicinalindustrien.

Bor i Stenløse med familien. 
Står op hver dag kl 5 og svøm-

mer kl. 6-7, så han undgår 
morgentrafikken.

Computeren der styrer 
tandlægestolens  

instrumenter, er kaput og 
skal fikses. Den klarer Jesper i 

Panums kælder.

MIT JOB

Downstairs
Af GRY BARTROFF GAIHEDE  Foto JONAS PRYNER

D e lange underjordiske gange der fører fra 
Mærsk Tårnet til Tandlægeskolen på Panum, 
giver mindelser til tv-serien Riget. 
Men de ubekvemme associationer forsvinder, 
da vi når frem til værkstedet, hvor finmeka-

niker Jesper Nilsson huserer. Et pixeleret print af en gruppe 
gule Minions i blå kedeldragter ved døren indikerer, at vi har 
fundet den tekniske afdeling, og at den er fuld af humør.

Jesper Nilsson er ét stort smil. Han slår ud med armene 
og viser værkstedet frem. En af maskinerne får et lille klap. 
Stedet har alt det forventede interiør. Drejebænke, fræsere, 
værktøjsvægge, billeder af damer. Men her er også sirlige 
opstillinger af vintage fremviserapparater og bemærkel-
sesværdigt meget nips; kaffestuens yndige lysestager og de 
kunstige bregner, der hænger ned fra loftet, vidner om et 
sjak, der gør sig umage med hyggen.

»Jamen vi har det fantastisk sammen,« siger Jesper, og 
betoner anden stavelse i fantastisk. »Både internt i afdelin-
gen og med alle folkene oppe ovenpå.«

Faktisk er værkstedet ofte tomt, fortæller Jesper, for tek-
nikerne har både daglige inspektionsrunder og mange både 
planlagte og akutte serviceopgaver på instituttet i løbet af 
dagen. Opgaverne er mangeartede. I dag er en af kollega-
erne ude i byen for at hente svinekæber til undervisningen i 
kæbekirurgi.

»Dagen starter med den første rundering inden de andre 
møder ind, hvor vi går gennem rækken af klinikker for at 
se, om alt er som det skal være. Hvis der fx er sprunget et 
vandrør, skal vi nå at reagere inden det vælter ind med både 
studerende og patienter 8:15,« siger Jesper.

Mellem inspektionerne er det meget uforudsigeligt, hvad 
dagen byder på, fortæller Jesper, og det er grunden til, at dette 
job er hans bedste nogensinde. Og hans sidste, siger han: 

»Det ene øjeblik står vi og reparerer en stor industriva-
skemaskine. I næste sekund er der en af dem, der videreud-
danner bøjletandlæger, der har brug for en minutiøs laser-
svejsning af et ganeapparatur. Der er kæmpe variation fra 
grovsmedje til finmekanik « siger Jesper. 

De daglige 28.000 skridt
»En af mine kollegaer tog en skridttæller på en dag. Den 
viste 28.000 ved fyraften,« siger Jesper Nilsson. Alle, der 
bakser med at ramme de anbefalede 10.000 daglige skridt, 
ved, hvad det betyder.

Ofte har tandlægeelever nedbrud på deres tandlægestol 
eller behov for hjælp med indstilling af instrumenter, for-
tæller Jesper, der har indtil flere telefoner på sig. I løbet af 
en arbejdsdag vibrerer det ofte fra bukselommen eller kit-
lens forlomme, fordi nogen i klinikken, der står har brug for 
akut assistance. 

Jesper har kittel på. Det er ikke hver dag, man møder en 
metalarbejder i en knitrende hvid kittel. Man kan sige, at 
Jespers arbejdsliv er delt mellem et upstairs og et downstairs . I 
kælderen får man olie under neglene og snakker værksteds-
jargon med gutterne, fortæller Jesper:

»Men vi kommer jo ikke væltende op på en afsnit med 
en vittighed på læben. Vi har respekt for, at der er patienter 
udefra, og vi vejrer altid situationen. Det nytter heller ikke 
at komme møgbeskidt derop, det er jo også et sted med 
sterile opdækninger, så du skal færdes, så det passer til mil-
jøet,« siger Jesper. 

Og i miljøet kan opstå mange uforudsete – og ikke kun 
tekniske – bump på vejen:

»Jeg er også blevet kaldt op, hvor der sidder en patient 
i stolen med tandlægeskræk. Så skal du tænke hurtigt – og 
lave en kvik nødreparation, så klinikerne kan komme hur-
tigt videre og patienten kan få fred. Så må du lave den egen-
tlige reparation på et andet tidspunkt,« siger Jesper, der 
oplever at hjælpsomheden går begge veje: 

»Jeg møder aldrig en sur mine på afdelingerne. Heller 
ikke, hvis der er mig, der har brug for hjælp fra en klinikas-
sistent til et projekt. Folk hugger på lige med det samme, og 
det kendetegner en god arbejdsplads,« synes jeg.

Fotografen må flere gange formane Jesper om ikke at 
smile – og det er ikke så let. 
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Et sabbatår med mening
At tage et sabbatår er næsten blevet obligatorisk for 
studenter, der søger nye oplevelser, større afklaring eller 
opkvalificering inden starten på en videregående uddannelse. 
Hvorfor ikke kombinere alt dette med et sprogkursus eller 
studieophold i udlandet? Skræddersy dit ophold og vælg 
mellem 11 sprog på mere end 52 destinationer verden over. 

Miami
fra 38.000 kr.
Lev livet som en ægte jetsetter i 
Miami og bo på vores campus di-
rekte på Miami Beach. Du kan nyde 
den blændende sol ved skolens 
private pool eller på de fantastiske 
sandstrande.

Costa Rica
Sabbatår med sol, surf og spansk. 
Oplev storslåede strande, eksotisk 
dyreliv og en helt fantastisk natur. 
Bo hos en lokal familie, hvor du 
kan få den helt store kulturelle 
oplevelse.

Seoul
fra 38.000 kr.
Koreansk kunst, innovation og 
mode har gjort denne by til et 
trend-hotspot. Lær koreansk på 
vores nyåbnede skole i det popu-
lære Gangnam-distrikt og få den 
autentiske kulturelle oplevelse hos 
en lokal koreansk familie.

EF My World
Rejs jorden rundt
Rejs jorden rundt samtidig med, at 
du bliver flydende i et sprog med 
EF – vi kalder det EF My World og 
har sammensat flere eksklusive 
pakker, hvor du kombinerer flere 
destinationer med engagerende 
sprogundervisning og spændende 
aktiviteter.

Vælg fx ”Fashion Tour”, hvor du 
på 36 uger oplever Paris, London 
og New York. Elsker du shopping, 
mode, cafeér og livet i storbyen der 
aldrig sover, er det svært at komme 
uden om disse tre trendsættende 
hovedstæder.

Pris fra 138.300 kr. - Du sparer 
20.000 kr. Lær mere på 

ef.com/myworld

EF Education First
Tlf. 33 13 16 00, Vester Farimagsgade 1, 1606 København

Lær  
mere på
 
ef.com/medmening

6 måneder - Pris 86.860 kr. 
du sparer 8.520 kr

9 måneder - Pris 111.480 kr. 
 du sparer 10.980 kr.

11 måneder - Pris 140.800 kr.  
du sparer 13.955 kr.

6 uger - Din pris 38.000 kr. 
du sparer: 4.350 kr.

8 uger - Din pris 46.000 kr. 
du sparer: 6.920 kr.

10 uger - Din pris 55.000 kr.  
du sparer: 7.960 kr.

12 uger - Din pris 62.000 kr.  
du sparer: 10.540 kr.

6 uger - Din pris 38.000 kr. 
 du sparer: 4.950 kr.

8 uger - Din pris 48.000 kr. 
du sparer: 6.780 kr.

10 uger - Din pris 57.000 kr. 
 du sparer: 8.260 kr.

12 uger - Din pris 65.000 kr. 
 du sparer: 10.740 kr.

International 
Language Campuses
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