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Buthayna Kamel udfordrer som Egyptens
første kvindelige præsidentkandidat landets
konservative, religiøse kræfter. 1. sektion, Udland, side 16-17

FAMILIEVENLIGE FERIEHUSE 

for 2-12 personer med hav og 
bade strand uden for døren.
Juelsminde, Østjylland´s ”Mini-
Skagen” byder på lækre spise- 
og shoppingmuligheder.

Tæt på masser af seværdig heder 
bl.a Legoland, Givskud Zoo og 
Djurs Sommerland. 
Pr. uge fra kr. 1.760,- inkl. slut-
rengøring og gratis svømmehal.

Odelsgade 1 •  DK-7130  Juelsminde •  Tlf. +45 75 69 33 13 •  turist@juelsminde.dk

BESØG JUELSMINDE TURISTBUREAU´S FERIEHUSUDLEJNING:

www.visitjuelsminde.dk

Ferieidyl fra kun 1.760,- www.dkhc.dk

RING OG BESTIL TID PÅ 70 230 560

”Mit høreapparat har stor betydning for min familie”

SUPER TILBUD 
Prøv GRATIS 

verdens mindste 
høreapparat

Helle Søndergaard Madsen
99 kr.

/md.4Mbit

Min. pris i 6 mdr. kr. 893,-

Skyline4 Mobilt bredbånd
Få Danmarks bedste 4G-dækning

Bestil på skyline.dk eller 7010 1012
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2011-udgaven af ”Sculpture by
the Sea” i Aarhus er en oplevelse
ud over det sædvanlige. 1. sektion, Kultur, side 18

For mange danske unge vejer
ønsket om at bo i en bestemt
by tungere end viljen til at
finde det rette studium.

En undersøgelse af unges
søgemønster til videregåen-

de uddannelser, som Viden-
skabsministeriet har fore-
taget, viser, at tre af fire kun
søger ind på studier i én by.
37 pct. søger kun ét studium,
mens 38 pct. søger ind på
flere studier i den samme by.
Kun hver fjerde søger ind på
forskellige studier i flere for-
skellige byer. 

Videnskabsminister Char-
lotte Sahl-Madsen (K) siger:

»Det er rystende, at danske
unge trods et meget varieret
udbud af universitetsuddan-

nelser i hele landet søger så
snævert. Jeg vil kraftigt op-
fordre de unge til at udvise
mere mod, men vi må også se
på, om vi vejleder ansøgerne
godt nok.« 

Sidste år fik knap 8.000
unge et afslag på deres ansøg-
ning, og hver tredje af dem,
som kun søgte ind i én by, fik
afslag. 

Samtidig viser undersøgel-
sen, at ansøgerne ofte søger
ind i den by, der er tættest på
deres bopæl. Eksempelvis har

96 pct. af de ansøgere, som
bor i København, et studium
i hovedstadsområdet som
deres første prioritet. 

Lederen af Studievalg Kø-
benhavn, Torben Theilgaard,
genkender den tendens.

»Når vi siger, at de kan
komme ind på den samme
uddannelse i Jylland, har de
alle mulige forbehold. Jeg
kunne godt ønske mig, at de
unge i højere grad kæmpede
for deres drøm, frem for at de
stiller sig tilfredse med et an-

det eller helt tredje studium,
fordi de vil blive boende,«
siger Torben Theilgaard.

Formanden for Danske
Studerendes Fællesråd, Mag-
nus Pedersen, forstår godt, at
mange tøver med at søge ind
på et studium i en anden by,
end der hvor de bor. 

»Det kan være svært at flyt-
te til en ny by, hvor man ikke
har familie og et socialt net-
værk. Hvis man vil have flere
til at flytte sig efter studiet,
tror jeg, at man skal udstede

boliggarantier til tilflyttende
studerende og gøre mere for
at fortælle om studiemiljøet.
Usikkerheden omkring det
sociale liv i en ny by får man-
ge til ikke at søge studier an-
dre steder i landet,« mener de
studerendes formand. 

1. sektion, 
Indland, side 10-11

Unge er kræsne i valget af studieby 
N Videnskabsminister
Charlotte Sahl-Madsen (K) er
rystet over det, som hun kalder
danske unges manglende mod
til at flytte efter et studium. 

MORTEN VESTERGAARD
morten.vestergaard@jp.dk

Hjælp i
døgndrift
Utilfredse vest-
jyder fik i går en
lægehelikopter,
der hurtigt kan
være fremme i
afsidesliggende
områder. Det
flyvende mini-
hospital kan
som den første
lægehelikopter i
Danmark også
gå i aktion, når
det er mørkt. 

1. sektion,
Indland, side 4
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Mange studerende søger kun uddannelse i én by

Kilde: Foreløbige resultater fra et speciale beregnet på 
baggrund af data fra Den Koordinerede Tilmeldings 
sekretariat (KOT)
Anm.: Kun uddannelser under VTU ressort.  

Tal i pct.

JP-grafik: AGNETE HOLK

Andel ansøgere fordelt på region (bopæl) og søgemønster 2010. 

Søger mindst to uddannelser, som 
kombinerer ønsket om en bestemt 
uddannelse og studieby. 

Plan A-søger:
Søger optagelse på 
én uddannelse.

Uddannelsessøger:Bysøger: Kombinationssøger:
Søger mindst to uddannelser, 
som alle er placeret under det 
samme hovedområde

Søger mindst to uddannelser, 
som alle er placeret i samme 
studieby.

*) Kategorien "ukendt" dækker bl.a. over uden-
landske studerende, som ikke har en dansk 
adresse, når de søger ind, samt danske stude-
rende som bor i udlandet, eller som ikke har 
opgivet en bopæl, f.eks. fordi de er ved at flytte.

Spred jer, flyt til pro-
vinsen.« 
Sådan har opfordrin-

gen til danske unge

været, når optagtallet til de
videregående uddannelser
hver sommer præsenteres.
Selv om universiteterne op-
tager stadig flere studerende,
får mange tusinde hvert år et
afslag. Bl.a. fordi de klumper

sig sammen om få populære,
prestigefyldte uddannelser i
de store byer. 

Den første opgørelse af an-
søgernes geografiske mobili-
tet bekræfter billedet af dan-
ske unge som meget lidt mo-

bile. 75 pct. af ansøgerne sø-
ger kun ind i én by, og helst i
den by, hvor de bor i for-
vejen. Især unge i Køben-
havn har svært ved at kom-
me over Valby Bakke. 96 pct.
af dem har et studium i ho-

vedstadsområdet som deres
første prioritet. Tendensen
ses også i resten af landet. 80
pct. af de ansøgere, der bor i
Region Midtjylland, søger et
studium i Aarhus, og 62 pct.
af nordjyderne søger ind i

Aalborg. Danske unge er med
andre ord hjemmefødninger. 

Mere flyttevillighed, tak
Det billede overrasker ikke
Jens Oddershede, der er for-
mand for Danske Universite-

Hellere venner end drømmestudiet
Hjemmefødninger: Danske unge rejser helst ikke efter et studium. Så tager de hellere til takke med en anden
uddannelse. En studievalgschef mener, at de unge undervurderer sig selv.

MORTEN VESTERGAARD
morten.vestergaard@jp.dk

Sandra Koll har aldrig for al-
vor overvejet at bo andre
steder end i København.
Ikke i Danmark i hvert fald.
Derfor var alle de fem ud-
dannelser, som hun for to år
siden søgte ind på, på Co-
penhagen Business School,
CBS, og Københavns Uni-
versitet KU. 

Hvis ikke hun var kom-
met ind på uddannelsen Bu-
siness, Language and Cultu-
re på CBS, var Sandra Koll
derfor måske havnet på jura
eller spansk på Københavns
Universitet.

»Jeg er fra København,
her har jeg boet hele mit liv,
her er de fleste af mine ven-
ner og min familie, så jeg
overvejede ikke at læse et
andet sted,« siger den 22-
årige studerende.

Et oplagt valg
Sandra Koll understreger, at
uddannelsen Business,
Language and Culture ikke

findes andre steder i Dan-
mark end på CBS, og derfor
var valget oplagt for hende. 

»Jeg elsker bare Køben-
havn, og jeg har ikke haft et
ønske om at starte på en
frisk, finde nye venner og
lære en ny by at kende. Jeg
har en fætter og min mor-
mor i Aarhus, elles bor alle,
som jeg kender, i Køben-
havn,« siger Sandra Koll. 

På spørgsmålet om, hvad
der kunne få hende til at

flytte uden for København,
siger hun.

»Hvis lønnen er helt rig-
tigt, vil jeg da ikke afvise at
flytte til et andet sted, når
jeg er færdig med at læse.
Men jeg vil hellere flytte til
udlandet, England måske
eller Sydamerika, end jeg vil
flytte til en anden by i Dan-
mark. Nu læser jeg også en
international uddannelse,
så det ville være oplagt at
rejse ud.« 

»Jeg 
elsker 
Køben-
havn«
N 22-årige Sandra Koll ville
hellere bo i udlandet end
udenfor København.

MORTEN VESTERGAARD
morten.vestergaard@jp.dk

Da Anita Onsberg Christian-
sen fra Helsinge for tre år si-
den fik et brev med besked
om, at hun var optaget på
psykologistudiet på Aalborg
Universitet, havde hun al-
drig sat sine ben i den nord-
jyske by. 

»Jeg havde en kæreste fra
Sønderjylland, så jeg havde
fundet ud af, at jyder ikke er
så farlige. Og så blev jeg tiltalt
af, at der var en del projekt-
arbejde på psykologiuddan-
nelsen i Aalborg,« siger Anita
Onsberg Christiansen.

En hård start
I dag er Anita Onsberg Chri-
stiansen faldet godt til. Bl.a.
ser hun det som et stort plus,
at det er meget billigere at bo
i Aalborg end i København,
og at Aalborg er mindre og
dermed i hendes øjne mere
hyggelig. 

Men den første tid var
hård.

»Jeg skulle lige indstille

mig på, at jeg selv skal gøre en
indsats for at skabe et nyt
netværk. Jeg måtte accepte-

»Jyder
er ikke
så 
farlige«
N Anita Onsberg Christiansen
flyttede fra Helsinge nord for
København til Aalborg for at
læse psykologi. 

MORTEN VESTERGAARD
morten.vestergaard@jp.dk

København har et fast tag i Sandra Koll. Skal hun væk herfra, bliver
det snarere udlandet end en anden by i Danmark. Foto: Helle Arensbak

re, at det ikke var fedt hele
tiden. Mine medstuderende
havde jo et stort netværk,
mens jeg kun kendte dem fra
studiet,« siger Anita Onsberg
Christiansen. 

Et studiejob i stormagasi-

Studiejobbet var med til at få
sjællandske Anita Onsberg
Christiansens til at falde til
i Aalborg. Foto: Niels Hougaard
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» Det kan undre, at de samme unge kan finde ud af at rejse
rundt i Indien med rygsæk i tre måneder på egen hånd. Men
når de kommer hjem, skal de tilsyneladende have hjælp fra
far og mor til at finde ud af togplanen til Aalborg. «
Torben Theilgaard, 
centerleder på Studievalg København

ter og rektor på Syddansk
Universitet. 

»Der er svært at overbevise
unge i København om, at
man kan have et godt liv
uden for hovedstaden,« siger
universiteternes formand. 

Han mener, at der skal en
holdningsændring til og
henviser til, at unge i Tysk-
land og Holland er langt me-
re villige til at flytte rundt i
landet efter et studium. 

»Man kan selvfølgelig ind-
rette sig efter de unge og op-
rette flere studiepladser i
København, men så må man
gøre sig klart, at det vil blive
endnu sværere at overtale
dem til at flytte til andre dele
af landet, når de først er ble-
vet kandidater,« siger han. 

Centerlederen på Studie-
valg København Torben
Theilgaard genkender bille-
det af, at mange unge ikke
ønsker at flytte efter et stu-
dium. Han understreger dog,
at oversigten over de unges
søgemønster ikke tager højde
for dem, som flytter til f.eks.
København, inden de søger
ind på et studium, og derfor
optræder de i statistikken
som københavnere i stati-
stikken. 

Ifølge Torben Theilgaard
kan man ikke entydigt kon-
kludere, at danske unge er
kræsne i deres valg af stu-
dium, og ifølge statistikken
faldt antallet af afviste an-
søgere til landets universite-
ter faktisk sidste år. 

»Når vi taler med de unge i
gymnasiet, siger de, at de
vælger studium efter interes-
se, men faktum er, at de hel-
lere vil gå på kompromis med
deres drømmestudium og ta-
ge til takke med deres anden
eller tredjeprioritet, end de
vil flytte til en anden by for at
læse. Mange af dem er ikke
villige til at investere fire år af
deres liv og flytte fra Køben-
havn til Aalborg,« siger stu-
dievalgschefen. 

Ifølge Torben Theilgaard er
det ikke en ny tendens, at
danske unge helst ikke vil
flytte efter studiet. 

»Det kan undre, at de sam-
me unge kan finde ud af at
rejse rundt i Indien med ryg-
sæk i tre måneder på egen
hånd. Men når de kommer
hjem, skal de tilsyneladende
have hjælp fra far og mor til
at finde ud af togplanen til
Aalborg. De har aldrig prøvet
at stå alene uden deres net-

værk, og i mine øjne under-
vurderer mange unge sig selv,
når de ikke tør forfølge deres
drøm og tage til en anden by
for at læse.«

Minister efterlyser mod
Videnskabsminister Charlot-
te Sahl-Madsen (K) opfordrer
på baggrund af oversigten
over søgemønsteret de unge
til at udvise mere mod, mens
Magnus Pedersen, der er for-
mand for Danske Studeren-
des Fællesråd, godt forstår, at
mange tøver med at søge ind
på et studium i en anden by
end der, hvor de bor. Hvis det
mønster skal ændres, mener
han, at man skal begynde at
give boliggarantier til tilflyt-
tende studerende. De stude-
rendes formand peger på, at
det også kan være fornuftigt,
at mange unge kun søger ind
på et enkelt studium.

»Det er udtryk for, at man-
ge har været igennem en lang
proces og har fundet ud af,
præcist hvilket studium de
gerne vil læse. Det er ærger-
ligt for dem, der så får et af-
slag, men et kvalificeret valg
betyder samtidig, at man er
meget motiveret for at gen-
nemføre studium.«

net Salling var med til at give
hende en bredere omgangs-
kreds uden for universitetet,
og i dag afviser hun ikke at
blive i Aalborg, når psykolog-
studiet er afsluttet om et par
år. 

»Jeg løber ikke ned til to-
get, når jeg er færdig på uni-
versitetet. Jeg vil bare gerne
have et job, og hvis jeg får det
i Aalborg, er det fint. Men jeg
vil tilbage til Sjælland på et
tidspunkt for at være tættere

på min familie,« siger Anita
Onsberg Christiansen.

»Jeg har ikke oplevet store
kulturforskelle, og for mig er
der ikke stor forskel på jyder
og københavnere. Det hand-
ler om fordomme.«

Et entydigt og ret så rungen-
de nej til mindre byggeri i
kommunerne var svaret, da
landets borgmestre i går
mødtes for at drøfte økono-
mien for 2012.

»Der er klar enighed om,
at vi vil stå fast på, at vi skal
have lov at bygge. Regerin-
gen kan ikke klemme os
både på drift og anlæg, for så
kan vi slet ikke effektivisere
og overholde kravet om nul-
vækst,« siger borgmester Jan
Trøjborg (S), formand for
kommunernes forening,
KL, efter borgmestermødet i
København.

Borgmestrene var samlet

til orientering om forhand-
lingerne mellem KL og rege-
ringen om næste års økono-
mi, og her kræver regerin-
gen, at kommunerne skal
beskære byggeønsker- og
planer med ca. 2 mia. kr. fra
det nuværende anlægs-
niveau på 17 mia. kr.

»Når vi samtidig får at
vide, at Danmarks økonomi
er i tilbagegang – i recession
– er det da helt skævt at
bremse aktivitet og arbej-
de,« siger Trøjborg.

Ud med bureaukratiet
En anden af de store knaster
i forhandlingerne er kom-
munernes ønske om, at re-
geringen luger ud i bureau-
kratiet.

»Det har regeringen lovet,
men det kniber med de
konkrete resultater. Dem
har vi stadig ikke rigtig 
set noget til,« siger kom-
munernes formand, der for-

handler igen i morgen.
Også Danske Regioner er

jævnligt i Finansministeriet
for at forhandle rammerne
for økonomien på syge-
husene til næste år, og her
kræver regionerne et løft på
2 mia. kr.

Et andet centralt krav til
finansminister Claus Hjort
Frederiksen (V) og ikke
mindst sundheds- og inden-
rigsminister Bertel Haarder
(V) er, at regler og ikke
mindst kontrol af byggeriet
af de kommende supersyge-
huse forenkles.

»Det er ikke nødvendigt
at indrette et kontor i Sund-
hedsministeriet for at kon-
trollere vores byggerier.
Regionerne er vant til at sty-
re store anlægsprojekter, og
pengene skal ikke gå op i
bureaukratisk kontrol,« har
formand Bent Hansen (S)
sagt som optakt til forhand-
lingerne.

Regeringen kræver, at kommunerne beskærer byggeønsker- og planer med ca. 2 mia. kr. fra det
nuværende anlægsniveau på 17 mia. kr. Arkivfoto

Borgmestre vil have
lov til at bygge
N Regeringens planer om at
skære et par mia. kr. i kom-
munernes byggeplaner møder
vred modstand hos landets
borgmestre.

HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk

Et håndtryk og en aftale,
som rækker tværs over lan-
det og krydser både Store- og
Lillebælt kan blive afgøren-
de for, hvor den mest avan-
cerede kræftbehandling til
bl.a. børn placeres i Dan-
mark.

Region Syddanmark og
Region Hovedstaden beseg-
lede i går en samarbejdsafta-
le om kræftbehandling for
de hårdest ramte og mest
sjældne kræftformer. Så-
ledes børn med cancer i
hjernen, som er blandt de
patienter, som kan drage
nytte af en kommende
kræftkanon – en såkaldt

partikelstrålekanon, som
kan behandle langt mere
præcist end de gængse strå-
leformer.

Partikelstrålekanonen
har længe stået højt på øn-
skelisten, og hidtil har der
været konkurrence mellem
Rigshospitalet og Skejby
Sygehus om at blive hjem-
sted for den meget dyre
investering til omkring 1
mia. kr.

Del af sundhedsaftale
Den nye kræftkanon bliver
en realitet som led i den nye
sundhedsaftale, hvor det
var løsgængeren Pia Christ-
mas-Møllers krav for at stille
med det 90. mandat, og der-
for trænger en afgørelse om
placering sig mere på.

»Med aftalen sætter vi i
Syddanmark en tyk streg
under, at Rigshospitalet er
hospital nummer et i Dan-
mark, når det gælder be-
handlingen af de mest spe-

cielle sygdomme,« siger 
den syddanske regionsfor-
mand, Carl Holst (V), til
Ritzau, og hans kollega fra
Region Hovedstaden, Vibe-
ke Storm Rasmussen (S),
supplerer:

»Med samarbejdet får
Rigshospitalet styrket sin
position, og dermed står
også Danmark stærkere i
den internationale konkur-
rence fremover. Vi får et til-
strækkeligt stort befolk-
ningsgrundlag, så vi ikke be-
høver at sende patienter til
udlandet,« siger hun med
henvisning til sikkerheden
for, at patienter fra Syddan-
mark henvises til Rigshospi-
talet.

»I øvrigt har vi også op-
land i Skåne, og for nogle
sygdomme er det vigtigt at
have så stort et befolknings-
underlag, så vi kan bevare
viden og ekspertise her i
Danmark,« siger Vibeke
Storm Rasmussen.

Kræftkanon til København
N En alliance mellem den
syddanske region og hoved-
staden øger mulighederne for
at få den nyeste kræft-
behandling placeret på
Rigshospitalet.

HANNE FALL NIELSEN
hanne.fall.nielsen@jp.dk
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Skadestuedebat 2

Af Karsten Skawbo-Jensen                                                  
Folketingskandidat 
(K) Københavns 
Omegns Storkreds                                    
Medlem af Regionsråd                 
Hovedstaden

Der var noget af en bombe, regions-
rådsformand Vibeke Storm Rasmus-
sen (S) lod sprænge på regionsråds-
mødet den 21. juni. Pludselig blev der 
fremlagt en tilføjelse til »Hospitals- og 
Psykiatriplan 2020«, som skulle ved-

tages. Den gik ud på, at akutmodtagel-
serne på Helsingør Hospital, Frede-
riksberg Hospital, Amager Hospital, 
Gentofte Hospital, Glostrup Hospital 
og Frederikssund Hospital ikke læn-
gere skal holde døgnåbent, men have 
lukket fra kl. 22 til kl. 7. 

Som en tyv om natten

Der er absolut argumenter både for og 
imod nattelukning, men forslaget kom 
som en tyv om natten, og selve proces-
sen er desværre i høj grad uhensigts-
mæssig og udemokratisk. 

Regionsrådet besluttede den 22. 
marts at sende den nye hospitalsplan 
i høring. Siden har der været gennem-
ført en omfattende høringsproces, 
hvor kommuner, borgere, patientfor-
eninger, fagfolk osv. har kunnet kom-
mentere planen. Der har også været 
holdt fi re borgermøder, og borgerne 

har via regionens hjemmeside haft mu-
lighed for at bidrage med synspunkter 
og erfaringer. Så langt, så godt. Men 
tilføjelsen til hospitalsplanen - altså 
det om lukning af skadestuerne fra sen 
aften til om morgenen - har overhove-
det ikke været præsenteret for offent-
ligheden og har ikke været i høring. 
Dermed har mange måske udtalt sig 
mere positivt om hospitalsplanen, end 
de ville have gjort, hvis de havde vidst, 
at deres skadestue ville få reduceret 
sin åbningstid kraftigt. 

Hele høringsprocessen er på den 
måde til grin og meget lidt demokra-
tisk. Det er simpelt hen urent trav fra 
Vibeke Storm Rasmussen og hendes 
fl ertals side. Man forstår godt, at regio-
nernes popularitet kan ligge på et me-
get lille sted. 

Konservative stemte sammen med 
Dansk Folkeparti imod forslaget, mens 
de øvrige partier i regionen stemte for. 

Ubehagelig tilføjelse til planen

Natur

Søren Wium-Andersen, Åda-
len 15, Hillerød:

At miljøministeren arbejder 
hårdt på at fjerne rævene på 
diverse småøer fremlægges 
klart i et indlæg fra mini-
steren den 21/6 her i avisen. 
Ærgerligt, at det ikke var 
tilfældet på Fjand Ø i Nis-
sum Fjord og på Vigelsø i 
Odense Fjord, som påpeget 
af Kaj Robert Svendsen i et 
indlæg her i avisen. De to 
områder har en begrænset 
størrelse, som det skulle 
være let at overse. Hvorfor 
skal ræven æde mange hun-
drede/tusinder af fugle før 
man i ministeriet erkender, 
at man har et reelt problem?

I Gribskov, som er et Na-
tura 2000-område, har mil-
jøministerens skovvæsen 
hærget rundt med store 

skovningsmaskiner som 
har forstyrret ynglefuglene 
i de sidste måneder. Mange 
har påpeget den negative ef-
fekt på ynglefuglene, også 
her i avisen. Hvorfor får 
det lov at fortsætte? Det er 
en klar overtrædelse af Na-
tura 2000-direktiverne, men 
alligevel fortsætter miljø-
ministerens skovdistrikt 
ødelæggelserne af biodiver-
siteten af hensyn til drifts-
økonomien for de dyre skov-
ningsmaskiner!

Hvorfor?

Hvorfor tillader du, miljø-
minister, at dine skovdi-
strikter i den grad jokker på 
den biodiversitet, som du så 
gerne forsvarede i Japan? 
Hvorfor slår du ikke et prak-
tisk slag for biodiversiteten 
her i Danmark? At gøre det i 
et af staten ejet Natura 2000 
område bør da være en op-
lagt sag for dig!

Miljøministeren 
har en ræv bag øret

Skadestuedebat 1

Kurt Terkelsen, bestyrelsesmedlem i 
foreningen Frederikssund Sygehus’ Be-
varelse., Venslev Huse 6, Skibby:

Jeg forstår godt regionspolitikerne, 
Socialdemokraterne, Venstre, SF, De 
Radikale, Enhedslisten og løsgæn-
geren Andreas Rønne, vil nedlægge 
akutmodtagelsen i Helsingør og Fre-
derikssund på bekostning af et nyt 
superhospital i Hillerød. Så har vi alle 
chanchen for at dø på vej til hospitalet. 
Når vi nu ved, at omkring 100-150 dan-
skere mister livet af hjertestop i am-
bulancen på vej til hospitalet. De dør, 
fordi ambulanceturen er så lang og 
hårdhændet, at den i sig selv fremkal-
der et hjertestop.

Hvert år rammes 3000-3500 danskere 
af et pludseligt hjertestop, som bør be-
handles. Internationale erfaringer vi-
ser, at 10-12 procent af disse hjertestop 
opstår i forbindelse med transporten 

til hospitalet. Højst halvdelen af disse 
patienter genoplives, når de når hospi-
talet.

Hermed er et yderområde som Horns-
herred et af de steder i landet, hvor 
chancen  for at overleve et hjertestop 
uden for et sygehus er dårligst. Der er 
ingen tvivl om, at vi vil komme til at 
miste borgere, som burde og kunne 
have været genoplivet.

Bedemanden kan glæde sig

I denne tid, hvor man savner nye ar-
bejdspladser, kan vi glæde os over 
det nye superhospital, og ikke mindst 
bedemanden kan glæde sig over den 
nye hospitalsplan og være med til at 
skumme fl øden. Og vi almindelige bor-
gere kan se på, at vores politikerne er 
ved at ødelægge vores lokale samfund, 
blandt andet ved at lukke vores ska-
destue på Frederikssund Sygehus om 
natten. Der bor også mennesker uden 
for Valby Bakke - og vi vil også behand-
les (ordentligt) - også gerne lokalt.

Hvis man kommer ud for en trafi k-

ulykke, sidder fastklemt i en bil og skal 
skæres fri og har fået massive indre 
blødninger, som ikke kan afhjælpes på 
skadestedet, og som kræver et kirur-
gisk indgreb, er risikoen for at dø på 
vej til hospitalet jo større, jo længere 
der er. Så er det lige meget med et su-
persygehus, hvis man er død ved an-
komsten.

På et supersygehus kan man også 
blive modtaget af den yngste mand, en 
medicinstuderende - en yngste i tur-
nus, som du kan kommer i hænderne 
på.

Der er lavet store og dyre beslutnin-
ger i det offentlige system med store og 
dyre renoveringer på det gamle Hille-
rød Sygehus, medens regionens nyeste 
sygehus står næsten tomt i Frederiks-
sund. Ha-ha. Hvem betaler? Du og jeg.

Kære regionspolitikere, det kan godt 
lade sig gøre at tage højde for stort set 
alt, hvad der kan ske, hvis man gør sig 
umage.

Prøv det - bare én gang. I vil synes om 
det, også når vi skal til at stemme på 
jer!

Politikerne godt i gang med at 
ødelægge vores lokalsamfund

Skadestuedebat 3

Af Finn     
Rudaizky 
(DF) Fol-
ketings-

kandidat            
Nordsjæl-

land

Regionsformand Vibeke 
Storm Rasmussen (S) »fat-
ter ikke, hvad Sundhedssty-
relsen har gang i« i relation 
til Helsingørs Skadestue. 
I et indlæg i Frederiks-
borg Amts Avis den 20. juni 
prøver Vibeke Storm med 
røgslør af dimensioner at 
bilde læserne ind, at Sund-
hedsstyrelsen vil »presse 
Region Hovedstaden til at 
lukke skadestuen i Helsin-
gør«. Vibeke Storm fortæl-
ler i et tårevædet indlæg, at 
»man skal ikke lade hånt om 
almindelig sund fornuft«. 
Man fristes til at tilføje, at 
man heller ikke skal lade 
hånt om at fortælle sandhe-
den. 

Bekymring

Sundhedsstyrelsen har ab-
solut ingen intentioner om 
at lukke eller begrænse åb-
ningstiden for skadestuen i 
Helsingør. Men Sundheds-
styrelsen er alvorligt be-
kymret over Region Hoved-
staden og patientsikkerhe-
den på Helsingør Skadestue. 
I forargelse over de helt udo-
kumenterede påstande om 
Sundhedsstyrelsens luk-
ningsplaner understreger 
Vibeke Storm, at »det vil jeg 

under ingen omstændighe-
der være med til«. Sådan. 

Dagen efter, den 21. juni, 
stemte Vibeke Storm for, 
at åbningstiden på skade-
stuen/akutmodtagelsen på 
Helsingør Hospital skulle 
begrænses til at have åbent 
i tidsrummet 7.00 - 22.00. Så-
dan. Det skete i forbindelse 
med vedtagelsen af hospi-
tals- og psykiatriplan 2020. 

En forglemmelse

Planen havde netop været i 
høring, men Vibeke Storm 
samt SF, De Radikale og 
Venstre havde »glemt« at 
lade kommuner og borgere 
tage stilling til spørgsmålet 
om skadestue/akutmodta-
gelse-lukninger. Det gæl-
der også for skadestuerne 
på Frederikssund Hospital 
samt hospitalerne på Ama-
ger, Frederiksberg, Gen-
tofte og Glostrup, hvis ska-
destuer også lukkes kl. 22.00 
om aftenen. 

Bortset fra at der er tale om 
forligsbrud fra hospitalspla-
nen fra 2007, så må regionens 
borgere nu have tydeligt 
svar på, hvorfor man skulle 
afgive høringssvar til en ny 
plan, som ikke indholdt Vi-
beke Storms hemmelige og 
»glemte« plan, begrænsning 
af åbningstid og service på 
skadestuerne. Det er tyde-
ligt, at borgerne kan være 
trygge ved Sundhedsstyrel-
sens ønske om åbne og pa-
tientsikre skadestuer. 

Men såvel Det konserva-
tive Folkeparti som Dansk 
Folkeparti er mere end 
forundret over regionsfor-
mandens »smarte« røgslør. 
Kommunerne i Region Ho-
vedstadens område er ble-
vet ført bag lyset. Vibeke 
Storms eskapisme bør få 
konsekvenser. 

Eskapisme bør     
få konsekvenser

Dansk politik

Frank Johannesen, Ve-
stervang 23, Valby:

Efter at SF reelt er blevet en 
underafdeling hos Socialde-
mokraterne, står partiet til 
en ordentlig vælgerlussing 
ved det kommende folke-
tingsvalg. Villy skal have et 
godt råd. Mange SF-vælgere 
sprang over til Enhedsli-
sten, da partiet efter en uges 
medlemskab af »de forenede 
krigspartiers klub mod Li-
byen« meldte sig ud. Reb 

sejlene, Villy, og meld også 
dit parti ud af denne klub. 
Så har du et vældigt vælger-
korps foran dig.
 For næsten 50 procent af 
vælgerne har ifølge Ram-
bølls seneste meningsmå-
ling gennemskuet det falske 
humanitære sigte med Nato-
krigen og bakker ikke op 
om, at vi måned efter måned 
er med til at bombe Libyen 
tilbage til stenalderen. Så 
Villy - forlang straks freds-
mægling og stop for dansk 
krigsdeltagelse, og dit parti 
vil få en opblomstring igen. 

Villys forliste magi
Studiedebat

Af  Charlotte Sahl-         
Madsen (K)                       
 Videnskabsminister

Den 5. juli er der frist for at søge ind på 
de videregående uddannelser. Til alle 
jer unge nordsjællændere, som netop 
nu går og grubler over studievalg, vil 
jeg sige: Søg bredt - søg ind på fl ere ud-
dannelser og søg i fl ere byer! Så har I 

meget bedre chancer for at blive opta-
get.

Et nyt speciale har kortlagt danske 
unges uddannelsesmønstre for sidste 
år, og billedet er klart: De, der søger 
bredt, har en langt bedre chance for at 
komme ind på et studie end de, der kun 
har én uddannelse i kikkerten. 

Måtte vente et år

Blandt unge i hovedstadsregionen 
søgte 84 procent uddannelse i kun én 
by, mens 16 procent søgte i fl ere byer. 42 
procent søgte kun ind på en enkelt ud-
dannelse, mens resten søgte fl ere ud-
dannelser. Ved at søge så smalt afskar 
mange sig fra at blive optaget, og nogle 
måtte derfor vente et helt år med at 
søge ind igen. 

Opgørelsen viser nemlig, at hver 
femte ansøger, der søgte ind på kun én 
uddannelse, blev afvist. Samtidig kom 

blev 91 procent af de, der søgte både fl e-
re uddannelser og i fl ere byer, optaget.

For at undgå at blive skuffede vil jeg 
derfor opfordre jer til at søge bredt. 
Selvom man drømmer om at læse me-
dicin, kan studier som bioteknologi el-
ler molekylær biomedicin bane vejen 
for en karriere, der er mindst ligeså 
spændende. Og selvom drømmescena-
riet er at læse i København, kan der 
åbne sig mange døre og vente mange 
eventyr ved at kaste sig over nogle af de 
andre gode uddannelsessteder i Dan-
mark.

Så til alle jer unge, ambitiøse nord-
sjællændere, der gerne vil stikke næ-
sen i bøgerne i år: Bred jeres studi-
edrømme ud og søg fl ere uddannelser, 
og gerne i fl ere byer! Så kan I skippe et 
års ventetid og i stedet springe ud i en 
ny verden af viden og venner med det 
samme. 

Bred jeres studiedrømme ud

» DAGENS JULIUS                                                                                                                                          «

SÅ ER DET              
MIDSOMMER!

”  DAGENS CITAT

 Anders Krab-Johansen, chefredaktør på dagbladet Børsen, i leder om de 
modsatrettede politiske meldinger, der kommer fra regeringen.

Normalt er agur-
ketiden en trist 

periode for os i pres-
sen. Men efterhånden 

er det nok bedst, at 
Lars Barfoed, Lars Løkke Rasmussen og Pia 

Kjærsgaard holder en lang, tavs ferie.

Ingen ved endnu, hvor pengene skal komme fra, men 
med Christanias beslutning om at købe en stor del af 
fristaden, er der nu lagt op til en lovliggørelse af det 
sociale eksperiment, der har stået på i 40 år. I hvert 
fald til en juridisk lovmedholdelig overdragelse af 
området, der har været ulovligt besat i samtlige de 
år, der er gået, siden den nedlagte kaserne i Båds-
mandsstræde blev besat i 1971. Christianitterne har 
godt nok selv ment, at de har vundet hævd på områ-
det, men forskellige retsinstanser har gang på gang 
fastslået, at området tilhørte staten. Senest Højeste-
ret i februar i år - og det er i forlængelse af den retsaf-
gørelse, at denne uges aftale er indgået.

Christianitterne er efter forhandlinger med staten 
nået frem til en købspris på 76,2 millioner kroner for 
de væsentligste dele af området. Desuden skal der be-
tales 40 millioner kroner for retten til nybyggeri og 
udvidelser i fristaden samt seks millioner kroner år-
ligt for at leje de bygninger, som ikke indgår i hand-
len, men fortsat vil være statens.

Den meget favorable købspris - det er vel nærmest 
et »håndværkertilbud« arealernes størrelse og belig-
genhed taget i betragtning - forventes fi nansieret af 
en fond, som Christianitterne herefter skal betale 
husleje til.

Lykkes det at skaffe pengene, er der nået en prag-
matisk løsning på et problem, der har fået lov at ud-
vikle sig til det nærmest uløselige, fordi intet Folke-
ting i de forløbne 40 år har haft modet til at gøre op 
med Christiania. En gruppes tag-selv-bord i forhold 
til det omgivende samfund, hvor borgerne betaler 
husleje til markedspris, vand, el og andre afgifter og 
indretter sig efter de eksisterende love, har på skam-
meligste vis fået lov at fortsætte år efter år. Forun-
derligt nok på en gang en turistattraktion, der er ble-
vet lovprist for at brande Danmark som et frisindet 
og tolerant samfund, og en røverkule og hashbule, 
hvor det i lange perioder har været umuligt for poli-
tiet at håndhæve almindelig dansk lov.

Der må være en klar forventning om, at christianit-
ternes overtagelse af området ledsages af en lovlig-
gørelse af alle øvrige forhold i fristaden. At beboerne 
vender sig entydigt mod narkohandel og anden kri-
minalitet og arbejder aktivt for, at politiet uantastet 
får mulighed for at håndhæve loven. Ellers synes af-
talen meningsløs.                                                                                 BJ

Kup til 76 millioner

Det går bogstaveligt langsommere og langsommere 
mod bedre tider. For danskerne er begyndt at lette 
den højre fod og køre i et mere behersket tempo, når 
de bevæger sig ud på vejene. Så med nedsat fart be-
væger vi os mod en mere fornuftig trafi kkultur.

Statistisk set går det nu rigtig godt. For den gennem-
snitlige hastighed på vejene var i maj den laveste for 
måneden i fem år, skriver JydskeVestkysten. Og det 
tyder godt, når der gennem årene ellers kun har teg-
net sig ét billede af de danske trafi kanter: Fartglade 
egoister med hang til vrede.

Forklaringen skal nu desværre ikke fi ndes i kol-
lektiv trang til at opføre sig høfl igt og hensynsfuldt i 
trafi kken. Næ, den skal fi ndes i kolde kontanter. Iføl-
ge en ekspert skyldes den øgede vejdannelse de høje 
benzinpriser. For i takt med at benzinen er steget i 
pris, er danskerne begyndt at køre mere energirig-
tigt for at spare på brændstoffet, og det betyder lang-
sommere.

Rådet for Sikker Trafi k er ikke overraskende elle-
vilde med udviklingen, som de nu også mener hæn-
ger sammen med deres fartkampagner og politiets 
landsdækkende fartkontroller i maj. Man kan da 
også kun glæde sig over, at bilisterne letter foden fra 
speederen - bare ærgerligt, at de gør det for at spare 
et par kroner og ikke for at vise hensyn. Men man 
kan jo ikke få alt her i livet, og så er det måske nok at 
glæde sig over, at farten bliver sat ned og glemme alt 
om årsagen til den fi ne kørsel.

I stedet kan man jo håbe, at mange fartbøller med ti-
den vil komme til at sætte pris på det nye tempo og be-
vare fartfoden i ro. For det er da bedre med fl est mu-
ligt overlevende på vejene - i stedet for at lade tiden og 
lysten til fart bestemme dagsordenen bag rattet. For 
det er simpelthen uansvarligt og tåbeligt at sætte an-
dres menneskers liv på spil, bare fordi man godt kan 
lide at køre stærkt, eller fordi man godt vil vise, hvor 
en fandens ka’l man er i sin nye spand. Fart og ma-
choimaget er jo fuldstændig ligegyldigt, når det går 
galt. Og menneskeliv er gået tabt.

Hvilket desværre sker alt for ofte, og alt for ofte på 
grund af for høj hastighed. For fart er den største 
dræber i trafi kken, og hver tredje trafi kdrab kunne 
undgås, hvis alle overholdt hastighedsgrænsen. Om-
sat til menneskeliv betyder det, at 100 personer kun-
ne redde livet - hvert år.                                                                abb

I langsom fart

Foto: Scanpix
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I 2002 skrev jeg til Børsen Fredag, og Hjemme 
Hos-reportager til Billed Bladets særtillæg. 
Forskelligt - og dog. Mennesker, dyr, steder, 
levemåder, passioner.

Jeg fik lyst til at portrættere Kirsten 
Hüttemeier (9. juni 1914-23. marts 2003) 
og hendes kongepuddel Putte. Senere 
så jeg i erindringsbogen, hun gav mig, 
”Mit liv med mad og mennesker”, at 
jeg ikke var den eneste journalist, der 
fik frysende første kontakt i telefonen. 
Kirsten kunne koge, stege, brase, bage, 
sylte - og fryse. Mestrede personlig frysning 
på højeste frostgrad. Nordenvinden selv, 
med helt stort DE, hvorfor hun skulle stille op 
mere, hun var 88, og havde frygteligt travlt med 
femoghalvtreds kogebøger på gulvet, hun skulle 
redigere fra? 

Det var så anstrengt med det DE, jeg spurgte, 
kan vi være dus?

”Hvåårfåååååeer dåååg deee”? lød en karak-
teristisk Kirsten-vibrato. Jeg tænkte på Martin 
Brygmanns crazy parodi, hvor han med vildt 
blik og skåneærmer bævretalte i tunger. Før far-
vel til isdronningen i det nordjyske, spurgte jeg: 
Må jeg sende to reportager, jeg har skrevet, til 
overvejelse? Det måtte jeg. 

Jeg ville have Hüttemeier, underbevidstheden 
hjalp mig: Da jeg lukkede konvolutten til hen-
de, tegnede jeg pludselig hunde, hun havde som 
barn og voksen. Kuverten sprællede af grav-
hund, bedlington terrier, pudler og bulldog.

Tre dage efter fik jeg et vidunderligt varmt 
brev. Kirsten skrev, nu dus: Jeg og fotografen var 
velkomne i huset i Hulsig, vi skulle have forel-
skede hummerhaler. 

Dagen oprandt og blev uforglemmelig. 
Hun var et overflødighedshorn af vid og pjat. 

Flirtede som en langbenet hoppeplag med foto-
graf Lars Årø, jeg skulle sidde i hendes himmel-
seng med sengetæppe og gardiner. Hun hev mig 
i tøjet, så jeg satte mig på gardinet, der røg ned, 
hun grinede, vi lignede skolekammerater. 

Samtidig al hendes erfaring og skarphed, 
Emma Gad på Kirsten Hüttemeiersk. Isprængt 
også trykte irritationsudbrud. I køkkenet stod 
med store bogstaver: ”Også til morgenmad 
bruges knive af sølv, ikke jern”. Hun hadede, at 
hjemmehjælperne ikke tog bestik. 

Havde kæpheste: ”Det er synd, når unge 
mennesker ikke kender glæden ved et veldæk-
ket bord. Der skal være blomster, levende lys, 
stofservietter og sølvbestik, sådan dækker jeg op 
hver dag, også når jeg ikke har gæster”.

Hun havde skønhedssans og umiddelbarhed. 
Hun så min medbragte Angelo Hviid, en kæm-
pestor hvid hyrdehund, og råbte så naboen kom 
til vinduet: ”Hvååår eeer haan flot!”. 

Kirstens familie var umådelig madglad. Og Kø-
benhavn, hvor Kirsten voksede op, et eldorado 
af slagtere og specialforretninger. Familien 
købte halve okser, som hang hos slagtermester 
Neeiendam, Kultorvet. Kirstens mor hentede 
udskæringer. Hele familien spiste natmad. Va-
nen nød Kirsten til det sidste: ”Vi tager ved toti-
den en leverpostejmad til Putte, en pølsemad og 
et glas rødvin til mig”. 

Kirsten elskede sin mors madpakker: 
”Jeg har altid spist, når jeg havde lyst”. Det 

kom i karakterbøgerne. Der stod også ”Kirsten 
snakker”. Dét gjorde hun hele livet. Privat og 
professionelt. Engang kørte hun Tørsleff ba-
gedemonstrationer i Odd Fellow Palæet, salen 
var propfyldt: ”Inspektøren, Friis, ville have, jeg 
skulle bruge fastsiddende mikrofon, som man 
havde dengang - det brød jeg mig ikke om, jeg 
følte mig ufri blandt potter, pander og komfu-
rer, med ledning i, og sagde, jeg talte uden. Jeg 
kunne sagtens tale hele salen op, bagefter lykøn-
skede Friis mig: ”Ikke siden Poul Reumert har 
nogen kunnet råbe min sal op uden mikrofon!”.

Kirsten brugte stemmen og pæren. Hendes ar-
bejdsmæssige tilgang og virke var amerikansk. 
Hun fik ideer, afsatte dem til mennesker med 
business-sans. Kirsten hadede skolen, men el-
skede alt velsmagende. Skolegangens plus: den 
førte forbi bageren med gode cremeboller på 
Frederiksberg Allé. Også Storm P’s bager. En 
dag sad Grog, Storms berømte hund, foran ba-
geren med stort tørklæde om halsen. Nysgerrige 
Kirsten, hundemennesket uden kontaktangst:  
”Hvorfor har den tørklæde på?” Storm: ”Grog 
har været forkølet, både jeg og Grog går med 

tørklæder”. Kirsten morede sig. Årtier senere 
bad forlaget Fremad hende skrive kogebogen til 
mænd, ”Mandfolkemad”. Hun så Storm og Grog 
for sig: Han skal tegne forsiden! Storm P. sagde 
ja, forsiden blev herlig, med mand og hund. 

Kirsten kørte direkte fra skribentvirksomhed i 
Horserød til rederiet Svenska-Amerikalinien 
på Kongens Nytorv, spurgte efter direktøren, 
præsenterede ideen: norske, danske, finske, 
svenske journalister skal på Amerikabåden og 
skrive om tur, mad, passagerer. Før rederibe-

søget ringede hun til Nationaltidende om sin 
madartikel, fik ja. Direktøren for Svenska-
Amerikalinjen: ”Bra idé”. Projektet søsattes 
dramatisk. Lodsbåd i orkan til kæmpeski-
bet Gripsholm. Opstigning i stormfulde 
højder på skibets udendørs hængetrappe. 
Hun var rædselsslagen. Under hende 
snakkede Gunnar Nu konstant af skræk: 
”Kig ned Kirsten, falder du, griber jeg 
dig”.

 Alting får en ende. Kaptajn Wulff 
ventede med cognac. Ham skulle 
Kirsten have til bords. Selskabet med 
dansk-amerikanere fik super-dinner, 
tre retter og frisk ananasdessert. Gun-
nar Nu råbte til Kirsten: ”Er dette 
græskar”? 25 nordiske journalister 
var med på Kirstens publicist-tur. 
Hjemme modtog hendes forældre 
hende på kajen. Efter to timers hvil 
i forældrenes lejlighed skrev Kirsten 

artiklen, far indleverede til National-
tidende, næste dag var historien på.

Kirsten virkede dragende på forret-
nings-pinger, fx Irma-Børge Olsen. Reklame-
direktører, chefredaktører, grossister og fabri-
kanter hyrede Kirsten Hüttemeier til mad-pr i 
alle medier. Tv, radio, telefonservice, foredrag, 
demonstrationer, bøger, særarrangementer.

Tv er med� i Kirsten og Danmarks-krøniken. Hun 
deltog i det første, DR sendte! Jens Frederik La-
waetz, tv-underholdningschef fra 1949, byggede 
forpremiere-studie i Tivolis Dansetten. Kirsten 
var engageret af et grossistfirma, der solgte en-
gelsk husblaspulver på et britisk madfremstød i 
Tivoli. Lawaetz så Kirstens talent og bad hende 
lave noget engelsk i studiet. Hun valgte flødeka-
rameller og løb fra Divan 1 med kogende kara-
melmasse i kæmpegryde til Dansetten, hældte 
den ud og trillede karamelkugler. Hvidkitlet, 
med kappe blev Kirsten introduceret af selve-
ste Lily Broberg. ”Det var så sært, første danske 
tv-udsendelse handlede om mad, og jeg var al-
lerførste aktivt optrædende”.  Lawaetz fortsatte 
med Kirsten. Til premieren i Rosenørns Allé 
bad han hende optræde med farmaceuten Sven 
Holm, Danmarks store pletfjerner. Kirsten 
skulle bage, lave mad og svine undervejs, Sven 
Holm fjerne alle spor!  Må vi se det, eksisterer 
programmet endnu? Det er kult.

Eva Nystad
Pavillonvej 2, Asnæs

Eva Nystad er journalist og forfatter
 
Illustration: Mikkel Damsgård Petersen

Mødet med Hüttemeier
Kirsten Hüttemeier var ekspert i et køkken og havde styr på medierne

[ Kirsten spiste natmad til 
det sidste: ”Vi tager ved totiden 
en leverpostejmad til Putte, en 
pølsemad og et glas rødvin til 
mig”.

Kronik Eva 
Nystad9 .  J U N I  2 0 1 1

Uddannelse
 �5. juli er der frist for at søge 
ind på de videregående ud-
dannelser. 
    Til alle jer unge fynboer, 
som netop nu går og grubler 
over studievalg, vil jeg sige: 
Søg bredt - søg ind på flere 
uddannelser og søg i flere 
byer! 
    Så har I meget bedre chan-
cer for at blive optaget.
 �   Et nyt speciale har kortlagt 
danske unges uddannelses-
mønstre for sidste år, og bil-
ledet er klart: De, der søger 
bredt, har en langt bedre 
chance for at komme ind på 
et studie end de, der kun har 
én uddannelse i kikkerten. 
 �   I Syddanmark søgte 69 pro-
cent uddannelse i kun én by, 
mens 31 procent søgte flere 
byer. 
    I Syddanmark søgte 55 pro-
cent ind på kun en enkelt ud-
dannelse, mens resten søgte 
flere uddannelser. 
    Ved at søge så smalt afskar 
mange sig fra at blive opta-
get, og nogle måtte derfor 
vente et helt år med at søge 
ind igen. 
    Opgørelsen viser nemlig, at 
hver femte ansøger, der søgte 
ind på kun én uddannelse, 
blev afvist. 
    Samtidig kom blev 91 pro-
cent af dem, der søgte både 
flere uddannelser og i flere 
byer, optaget.
    For at undgå at blive skuf-
fede vil jeg derfor opfordre 
jer til at søge bredt. 
    Selvom man drømmer om 
at læse medicin, kan studier 
som bioteknologi eller mole-
kylær biomedicin bane vejen 
for en karriere, der er mindst 
ligeså spændende. 
    Og selvom drømmescena-
riet er at læse i Odense, kan 
der åbne sig mange døre og 
vente mange eventyr ved at 
kaste sig over nogle af de an-
dre gode uddannelsessteder i 
Danmark.
    Så til alle jer unge, ambi-
tiøse fynboer, der gerne vil 
stikke næsen i bøgerne i år: 
Bred jeres studiedrømme ud 
og søg flere uddannelser, og 
gerne i flere byer! 
    Så kan I skippe et års vente-
tid og i stedet springe ud i en 
ny verden af viden og venner 
med det samme. 

 

Af Charlotte Sahl-Madsen
videnskabsminister (K)

Fynboer, 
bred  
jeres  
studie-
drømme 
ud



Af Søren Beukel Bak
soeren.bak@nordjyske.dk

NORDJYLLAND: Flertallet af 
unge danskere flytter nø-
digt langt væk for at tage en 
universitetsuddannelse. 
Tre ud af fire søger kun ind 
på uddannelser i én by, og 
en meget stor del af dem 
vælger et universitet i den 
region, de kommer fra.

Tallene fremgår af et spe-
ciale i sociologi ved Aalborg 
Universitet, som Karen Ger-
strøm er ved at skrive i sam-
arbejde med Videnskabsmi-
nisteriet.

Hun har analyseret næ-
sten 33.000 ansøgninger til 
landets otte universiteter i 
2010. Tallene viser, at de 
mest mobile unge kommer 
fra region Syddanmark, 
mens de absolut mindst mo-
bile kommer fra København. 
Blot fire ud af hver 100 unge 
københavnere søger ind på 
universiteter uden for ho-
vedstadsområdet.

Mønstret med at især søge 
på hjemegnen kom ikke helt 
bag på Karen Gerstrøm:

- Men det er uheldigt, for 
det betyder, at flere bliver af-
vist på de uddannelser, der 

har adgangsbegrænsning. 
Hvis man er fleksibel både 
med by og med uddannelse-
sønske, så er sandsynlighe-
den for at komme ind bety-
deligt større.

Næsten to ud af tre nordjy-
der søger udelukkende ind i 
Aalborg.

- En del af forklaringen er 
selvfølgelig, at AAU har fri 
adgang på de fleste uddan-
nelser, medgiver Karen Ger-
strøm

Også Martin Rovs Hansen, 
centerleder for Studievalg 
Nordjylland, har noteret en 
vis tilbøjelighed til at søge 
for snævert. Men det er må-

ske ved at ændre sig, vurde-
rer han:

- Efterhånden bør folk vi-
de, at adgangskravene er 
meget skrappe på en række 
uddannelser. For fem år si-
den søgte hver i gennemsnit 
om knap to prioriteter, nu er 
det tal oppe på 2,2-2,3, så 
flere søger ind på flere ud-
dannelser.

Især unge, der kommer di-
rekte fra gymnasiet, har ten-
dens til kun at søge én be-
stemt uddannelse i en be-
stemt by, lyder Martin Rovs 
Hansens erfaring:

- De har ofte kun blik for 
den ene drømmeuddannel-

se. Unge, der har været ude 
et år eller to, har tit fået et 
bredere blik for, hvad der 
kunne være godt for dem. 

Karen Gerstrøm har selv 
fungeret som studievejleder 
på Aalborg Universitet:

- Og det er min oplevelse, 
at mange bliver glade for en 
uddannelse, de er kommet 
ind på som anden- eller må-
ske tredjeprioritet.

Karen Gerstrøm, der stam-
mer fra Hirtshals, understøt-
ter statistikken:

- Jeg søgte kun en uddan-
nelse - sociologi - og kun et 
universitet - Aalborg.
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MÅNEDENS 

VINDERE 
i NORDJYSKE Stiftstidendes abonnentkonkurrence

1. Præmie Abonnement på NORDJYSKE 
Stiftstidende betalt i et år. 
Værdi kr. 4.399,-

 Kristian Sørensen, Thisted
 
2. Præmie Gavekort til DTF Travel. 

Værdi kr. 2.500,-   
 Lars Simonsen, Brønderslev
 
3. Præmie Gavekort til Aalborg Storcenter. 

Værdi kr. 1.500,-
 Vinnie Holland, Svenstrup
 
4. Præmie Gavekort til Prinses Juliana. 

Værdi kr. 1.000,-
 Erik Brændgaard,  Aalborg 
 

Vinder af denne måneds 1. præmie - Kristian Sørensen, Thisted

Præmierne sendes direkte 
til vinderne. Følg med i 
NORDJYSKE Stiftstidende 
og se om du er blandt de 
heldige vindere i juli måneds 
udtrækning. 

Dit liv, din by, din verden

www.salling.dk 
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Unge flytter ikke for  
at tage en uddannelse
IMMOBILE: De fleste vælger at søge ind på det lokale universitet

 {37 procent af alle ansøgere til universitetsuddannelser i 2010 
søgte kun én uddannelse. 

 {38 procent søgte flere uddannelser, men i samme by.

 {Dermed søgte 75 procent kun ind i én by.

 {62 procent af nordjyderne søgte Aalborg som første prioritet, 
mens 24 procent ville til Aarhus og 12 procent til København eller 
Roskilde.

 {96 procent af københavnerne søgte ind på et universitet i Kø-
benhavn.

 {Ansøgere til sundhedsvidenskabelige ansøgere skilte sig ud fra 
andre grupper ved i høj grad at søge samme uddannelse i flere 
byer: Det gjorde 36 procent mod 12 procent for alle områder un-
der et. 

FAktA
75 pROcENt søgER kuN uDDANNELsER I EN BY

Martin Rovs Hansen: - Især un-
ge, der søger ind direkte efter 
gymnasiet, har tendens til at 
søge snævert.  
 Arkivfoto: Grete Dahl

 » En del af forklaringen er selv-
følgelig, at AAU har fri adgang på 
de fleste uddannelser.
kArEn GErStrøm, Aalborg Universitet

køBENHAVN: Det skal være vanskeligere for værtshusbøl-
ler at vende tilbage til en bar eller natklub, hvor de tidli-
gere har lavet ballade og fået det røde kort, mener justits-
minister Lars Barfoed (K).

Derfor giver han nu bar- og natklubejerne mulighed for 
at oprette et fælles, privat bølle-register, så restauratører 
nu lovligt og hurtigt kan tjekke, om en gæst i døren tidli-
gere har fået forbud mod at være det pågældende sted.

Justitsministeren forklarer, at en tilmeldt restauratør 
kan slå op i registret og blive advaret om, at en person er 
meddelt restaurationsforbud, hvilket sige udelukket fra 
at komme på en bestemt restaurant.

Det er politiet, der beslutter, om en værtshusbølles for-
seelse er grov nok til, at han eller hun skal i registret. 
� /ritzau/�

Diskoteker får bølle-oplysninger
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Antal førsteprioritetetsansøgninger 
Her ses, hvor ansøgere har søgt den uddannelse, som de har som førsteprioritet 

Antal ansøgninger i alt 
Her ses, hvor mange ansøgninger universiteterne har fået i alt uanset prioriteten*. 

Aalborg 
Universitet

Syddansk 
Universitet

Aarhus 
Universitet

Københavns 
Universitet

RUC Danmarks
tekniske

Universitet

Copenhagen
Business

School

IT-
Universitetet

I alt

Antal ansøgninger 2010 Antal ansøgninger 2011 Stigning i pct. 

 Stigning i pct. Antal ansøgninger 2010 Antal ansøgninger 2011

JP-grafik: MA
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Research: KARINA O. DAHLGAARD 

NB.
Tallene er universiteternes egne 

foreløbige optællinger, og derfor 
kan de ændre sig en smule. 

82.641 96.648

35.661 38.530

*Det betyder, at de fleste 
ansøgere optræder flere gange 

»Spred jer, flyt til provin-
sen.« Sådan har opfor-
dringen været til ansøger-
ne til universiteterne i
mange år. Og i år lader det
til, at en del unge har taget
imod opfordringen i håb
om at komme ind på
drømmestudiet. 

I hvert fald har Aalborg
Universitet i år modtaget
rekordmange ansøgnin-
ger. Og ud af de i alt 10.000
ansøgninger er det kun
3.862 der har valgt et stu-
dium i Aalborg som første-
prioritet. Antallet af an-
søgninger er en fordob-
ling på blot to år, og uni-
versitet kan se på
ansøgningerne, at en stor
del af dem kommer fra øst
for Storebælt og har sat
Aalborg Universitet som
sidste prioritet. 

»Vi er ikke sure over, at
vi er sidstevalget. Vi glæ-
der os i stedet over, at vi er
inde på landkortet for kø-
benhavnere også. De vil
gerne gardere sig og rejse
til Aalborg, hvis det er må-
den de kan blive læger,
psykologer eller jurister
på,« siger studiechef Pre-
ben Sørensen. 

Positiv tendens
En undersøgelse, foretaget
af Videnskabsministeriet,
som blev offentliggjort
tidligere på sommeren, vi-
ste ellers, at tre af fire søger
ind på ét eller flere forskel-
lige studier i én by, og at
viljen til at flytte til andre
byer dermed har været
meget lille. Men det ser ud
til at være ændret nu, i
hvert fald på de studier,
hvor der er stærk adgangs-
begrænsning. 

Videnskabsminister
Charlotte Sahl-Madsen
(K) er glad for tendensen: 

»Det er meget, meget
positivt. Jeg har tidligere
opfordret de unge til at
være mere åbne og fleksi-
ble og ikke kun søge ét
universitet. Den øgede
mobilitet øger også deres
chance for at komme ind
på universitetet.«

Hun håber, at det er
tegn på en begyndende
holdningsændring og op-
gør med at blive i det van-
te.

»Det kunne være meget
tilfredsstillende, hvis det
betyder, at arbejdsstyrken
også bliver mere mobil.« 

Villige til
at læse 
i provinsen
N Aalborg Universitet er
kommet med på flere sjæl-
lænderes prioriteringsliste. 

KARINA O. DAHLGAARD
karina.dahlgaard@jp.dk

Aldrig før har så mange søgt
ind på landets universiteter.
8 pct. flere end sidste år, der
også var et rekordår, vil gerne
begynde på universitetet ef-
ter sommerferien. Og det
skaber glæder både på uni-
versiteterne og hos viden-
skabsministeren. 

»Det er en meget positiv
udvikling. Vi har brug for vel-
uddannet arbejdskraft, og at
de unge tager en universitets-
uddannelse, så det er meget
tilfredsstillende,« siger
videnskabsminister Charlot-
te Sahl-Madsen (K). 

Formanden for Danske
Universiteter, Jens Odders-
hede, er også begejstret over
de mange ansøgninger:

»Det er et godt tegn. Jeg er
meget glad for det, og det er
godt for samfundet, at flere
ønsker at tage en universi-
tetsuddannelse.«

Tidligere i gang
En del af årsagen til, at der er
flere, der søger ind på univer-
sitet, skal findes i, at der i dis-
se år er store årgange. Men de
store årgange er ikke hele for-

klaringen. Studiecheferne på
universiteterne er enige om,
at konjunkturerne i samfun-
det og mangel på arbejds-
pladser til unge er hoved-
årsagen til, at flere har valgt
at søge ind på et universitet. 

Arbejdsløsheden blandt
unge samt politikernes evige
bøn til de unge om at begyn-
de på uddannelse tidligere og
karakterbonussen der gives,
hvis man begynder inden for
to år, har også fået gennem-
snitsalderen på ansøgerne til
at falde. 

I Aalborg f.eks. er gennem-
snitsalderen på ansøgerne til
universitetet på to år faldet
med mere end et halvt år, og
den gennemsnitlige ansøger
er nu 22,0 år. 

»Det er lige, hvad vi har øn-
sket. Men de skal også kom-
me hurtigt igennem uddan-
nelsen. Gennemsnitsalderen
for nyuddannede kandidater
i Danmark er blandt de høje-
ste i verden, og det er ærger-
ligt, for vi har brug for dem
på arbejdsmarkedet,« siger
videnskabsministeren. 

De mange ansøgere har i år
generelt fulgt de opfordrin-
ger, der i årevis har lydt fra
universiteter og politikere.
F.eks. klumper ansøgninger-
ne sig ikke sammen på ét fa-
kultet, mens et andet står og
mangler ansøgere. Universi-
teterne melder om flere ansø-
gere på både humaniora, na-
turvidenskab og samfundsvi-
denskab. 

»Det er interessant, at folk i

år er vendt tilbage til et tradi-
tionelt mønster, hvor inter-
essen for de tre områder har
fordelt sig ligeligt,« siger
studiechef Preben Sørensen
fra Aalborg Universitet. 

Flere pladser
Endnu ved ingen, hvor man-
ge der bliver optaget, og hvor
mange der får afslag. Univer-
siteterne har lovet at optage
300-400 ekstra i år. 

»Det kan være svært at fin-
de plads til de 3.000 ekstra
ansøgere, der er i år. Men hvis
de har fordelt sig rigtig godt
ud på de forskellige studier,
kan vi håbe, at vi kan holde
antallet af afslag nede på
samme niveau som sidste
år,« siger Jens Oddershede. 

Især på de populære studi-
er som medicin, psykologi,
statskundskab og jura vil
mange ansøgere få et afslag.
Men mange har også søgt ind
på studier med god plads,
f.eks. de naturvidenskabe-
lige, og derfor vil universite-
terne være i stand til at opta-
ge dem. 

»Det tyder på, at de unge er
blevet mere reflekterede i de-
res valg af studium. De er ble-
vet bedre til at søge bredt, og
det er rigtig godt, fordi så kan
de komme ind,« siger Per An-
dersen, studiechef på SDU. 

Realistiske valg
I København, hvor man net-
op er blevet færdig med at
tælle ansøgninger, håber
man ikke, at de mange an-

søgninger også vil betyde
mange afvisninger. 

»Ansøgerne har i år været
meget realistiske i deres valg
af studium og har fordelt sig
pænt ud på fakulteterne og
de studier, hvor der er god
plads. Jeg tror, at der er man-
ge unge, som har hørt efter
og været til vejledning og
fokuseret mere på at komme
til at studere end på at kom-
me ind på det lidt ikonisere-
de drømmestudie,« siger
Claus Nielsen, leder af
studievejledningen på KU. 

På Aarhus Universitet hå-
ber man også at kunne opta-
ge flere end nogensinde i år,
fordi flere har søgt de studier,
der har mange ledige pladser.

Videnskabsministeren
mener, at universiteterne i
lyset af de mange ansøgnin-
ger bør se på, om optaget
generelt skal øges næste år.
Hun mener ikke, at univer-
siteterne skal være bekymret
for økonomien: 

»Universiteterne ved, at de
får taxameterpenge for hver
studerende, der bliver fær-
dig. Det må være deres
væsentligste opgave at ud-
danne de bachelorer og kan-
didater, som samfundet har
brug for,« siger Charlotte
Sahl-Madsen.

Rekordmange 
vil på universitetet 
N De danske universiteter har
aldrig før fået så mange an-
søgninger. Stigningen skyldes
ikke kun større årgange. Et
presset arbejdsmarked får og-
så de unge til at søge ind på
universiteterne. 

KARINA O. DAHLGAARD
karina.dahlgaard@jp.dk

ANSØGNINGER

Studiedrømme
De otte danske universiteter 
er nu blevet færdige med at
tælle ansøgninger. 

I år er der 38.530 første-
prioritetsansøgninger, hvilket
er en stigning på 8 pct. 
i forhold til sidste år. 

Lørdag den 30. juli får an-
søgerne svar på, om de er
optaget på drømmestudiet. 

Med sit gennemsnit på 10,5
har Jalda Khosravi søgt ind på
lægestudiet i København,
Odense, Aarhus og Aalborg.
Studiebyen er ikke vigtig for
hende – kun studiet tæller.
Foto: Tobias Nørgaard Pedersen

» En lærer i 
folkeskolen 
sagde engang 
til mig, at jeg
skulle opgive
drømmen om at
blive læge. ”Alle
indvandrere vil
læse medicin,
men det lykkes
jo ikke”, sagde
hun. Nu tror jeg
faktisk på, at
det kan lykkes
for mig. «
Jalda Khosravi
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