Hei!
Jeg heter Martine Mulstad og studerer master i miljøfysikk her på NMBU. Fra juli 2016 til og med
januar 2017 har jeg bodd og studert i Aarhus, Danmark. Dette utvekslingssemesteret var fantastisk
på så utrolig mange måter!
Høstsemesteret i Aarhus starter i slutten av august, så årsaken til at jeg startet allerede i juli var at jeg
fikk plass på et 2-ukers sommerkurs i Neuroimaging (billedanalyse av hjernen). Jeg startet på denne
måten utvekslingsoppholdet mitt litt ekstra tidlig. Jeg ble raskt kjent med masse fine folk på mitt og
andre sommerkurs samt noen i kollektivet mitt, ble undervist av dyktige professorer og begynte å bli
kjent med hva byen Aarhus har å tilby. Alt i alt, ble jeg forsikret om at jeg hadde gjort et godt valg ved
å velge Aarhus, kjent som smilet’s by, som mitt bosted siste halvdel av 2016 og litt uti 2017. Etter
sommerkurset var vi en liten gjeng som reiste litt rundt om i Danmark og deltok også på egne turer
arrangert av studenterhuset.

Etter å ha besøkt venner i USA og Canada i første halvdel av august; kom jeg tilbake til Aarhus igjen til
introdagene og semesterstart. Jeg fikk bolig ved hjelp av Universitetets studentboligutleie og ble
tildelt bolig på Christian X’s Kollegium (et tidligere hotell omgjort til studenthybler). Det var et sosialt
kollektiv bestående av hovedsakelig dansker, og det var godt utrustet med både volleyballbane, tvstue, gymnasium, egen bar og fine fellesområder. Jeg var heldig som fikk tildelt en fin
hybel/studioleilighet, spesielt med tanke på at det er et vanskelig utleiemarked i Aarhus. Man er ikke
garantert bolig, men Universitetets studentboligutleie prøver å prioritere Erasmusstudenter. For en

del utvekslingsstudenter tok det noe tid før de fikk seg en fast hybel. Jeg kunne ikke søke på
spesifikke boliger; kun om man vekter eget bad, pris eller kort avstand til universitet mest. Det er
selvfølgelig muligheter for å finne bolig på det private markedet også.
Noe av det som var flott med å reise på utveksling til Aarhus på høstsemesteret er at i tillegg til
introdagene så er det «Aarhus festival uge». Dermed er det veldig gode muligheter til å utforske den
levende kulturscenen med folk man ble kjent med i løpet av introdagene. I 2017 er Aarhus også
Europas kulturhovedstad, slik at det vil skje enda mer i denne lille, store byen som har et kulturtilbud
som burde tilfredsstille de fleste. Under introdagene ble jeg blant annet kjent med en gjeng som
likte å spille fotball, så dermed fant jeg raskt noen jeg kunne spille fotball. Det var alltid mye sosialt
som skjedde, med diverse turer (f.eks til Legoland), utforskning av byen med andre studenter, mange
arrangementer (internasjonal kveld hver tirsdag, fredagsbar rundt om på alle instituttene på
fredagene, temafester/konserter samt private fester og sammenkomster). Jeg deltok til og med på
kollegiemesterskap i volleyball! Kort sagt så trivdes jeg som plommen i egget.

Jeg hadde ikke fått gjort så veldig mye skole de første ukene av semesteret, naturlig nok. Det var jo
så mye annet som skjedde hele tiden! Plutselig begynte det å nærme seg eksamen med stormskritt
og det var nødvendig å fokusere litt på skolen også. Aarhus opererer nemlig med 2 kvarter per
semester, og for ett kvarters fagene vil dette medføre at man har rundt 6 uker med forelesninger før
det blir eksamen. Akademisk sett har de et svært godt utvalg i kurs ved Aarhus, gode professorer og
en god akademisk kvalitet. I løpet av høstsemesteret mitt tok jeg kursene «Biofluid mekanikk»,
«Visualisering og analyse i bioinformatikk», «Funksjonell neuroanatomi», «Statistisk analyse av
hjerneskanningsdata» og «Neurofysikk». Jeg var veldig fornøyd med å kunne ta så mange kule fag
(for meg ) som jeg ikke kan ta ved Ås og som gir meg et godt fundament for masteroppgaven min
innen medisinsk fysikk. Jeg tok noen kurs på dansk og noen på engelsk, og danskforståelsen kom seg
fort.

Aarhus er en liten by beliggende ved havet, med en kanal som renner gjennom byen, og med fine
naturreservater som omkranser den. Transportmessig var denne byen fantastisk, med svært godt
utbygget sykkelnett (egne filer og trafikklys for sykler i hele byen) og hyppige avganger med buss
innad i byen. Da det meste er innenfor relativ kort avstand (ofte mindre enn 5 km) er sykkelen det
foretrukne framkomstmiddelet. Dessuten er det billige bussturer til København (ned i 50 DKK) og til
Berlin (ned i 150 DKK) som jeg også benyttet meg av i løpet av oppholdet. Nærheten til Norge gjorde
at jeg fikk en rekke besøk i løpet av mitt utvekslingsopphold

Alt i alt vil jeg sterkt anbefale Aarhus som utvekslingsmål. Jeg har blitt kjent med masse flotte folk,
vokst personlig i løpet av oppholdet, fått mye god akademisk påfyll og sitter igjen med mange fine
opplevelser og nye venner spredt ut i Europa (og ellers i verden) som jeg allerede nå gleder meg til å
besøke i tiden framover.
Vennlig hilsen
Martine Mulstad

