Tale ved 1. spadestik til udbygning på Panum, 30. august 2012. Af
Rektor Ralf Hemmingsen.
Det talte ord gælder
Kære bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, kære klima- og
bygningsminister Martin Lidegaard, kære sundhedsborgmester Ninna Thomsen.
Og kære medarbejdere, studerende og gæster.
I dag skal vi fejre det visionære, når drøm bliver til virkelighed, og når by og
vision mødes. Dette tema kunne man også møde på årets Roskilde Festival,
hvor det nye store tiltag hed Dream City.
”Tør du drømme stort?” var indgangsreplikken. Og drømmebyen var tænkt
som et fællesskab, hvor samarbejde, kreativitet og gode idéer blomstrer. Hvor
beboerne leger, deler deres erfaringer, overrasker sig selv og hinanden - og
sammen overvinder udfordringer. Det samme kan man sige om
det byggeri, vi skal tage det første spadestik til i dag. For her skal forskere og
studerende boltre sig, være kreative og forfølge nye idéer og skabe
spændende og banebrydende resultater til gavn for samfundet.
Bygningen skal nemlig huse den ypperste forskning og uddannelse i moderne
laboratorier og tidssvarende undervisningslokaler. Her skal vi med de nyeste
teknologier bl.a. forske i
- hjernen
- hjertet
- diabetes
- fedme
- allergi
- aldring
alt sammen så flere mennesker kan få et sundere liv og vi kan bekæmpe en
række meget udbredte sygdomme. Udbygningen af Panum er del af en større
drøm, en modernisering af Københavns Universitets fysiske rammer, som
foregår på alle vores campusområder. En modernisering og
opgradering der er vigtig, for at KU fortsat kan følge med i den hårde
internationale konkurrence, og nødvendig i takt med, at forskning og
uddannelse udvikler sig.
Det er ikke første gang i universitetshistorien, vi drømmer og udvider. I nyere
tid har vi været igennem flere udbygningsbølger. For eksempel, i første halvdel
af 1800-tallet fik vi i indre by en ny Hovedbygning, efter dele af det gamle
universitet var brændt ned. Og på Nørre Vold flyttede det Naturvidenskabelige
Fakultet ud med bl.a. Astronomisk Laboratorium og Botanisk Have.
I første halvdel af 1900-tallet udvidede vi her ved Nørre Fælled med bl.a. Niels
Bohr Instituttet og Rockefeller-komplekset. Og i mine egne uddannelsesår, helt
fra gymnasieårene i 60’erne, udvidede KU med H.C. Ørsted og August Krogh

Institutterne og Panum, som vi har kendt det hidtil. Der er gået omkring et
halvt århundrede, siden disse bygninger blev udtænkt.
Nu er vi i begyndelsen af et nyt millennium, vi drømmer nye drømme og vi er
altså i færd med en ny moderniseringsbølge. Vi udvider på Amager, hvor vores
humanister, teologer og jurister samles. Og nye bygninger vil over de næste 5
år huse spændende forsknings- og uddannelsesområder, som fx - det nye
Statens Naturhistoriske museum i indre by, Copenhagen Plant Science Centre
på Frederiksberg, Niels Bohr Science Park og Farma Science Center her ved
Nørre Fælled.
Og sidst, men ikke mindst, udbygningen her på Panum. Her er der tale om en
af kronjuvelerne i KU’s seneste moderniseringsbølge. Denne bygning vil være
blandt de ypperste forskerhuse i verden - smuk, funktionel og med en effektiv
udnyttelse af både areal og energi. Når vi i dag kan virkeliggøre et så ambitiøst
byggeprojekt er det bl.a. fordi A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney
Møllers Fond til Almene Formaal bidrager med halvdelen af byggeriets
omkostninger.
Det er vi på KU meget taknemmelige for. Og det er en stor glæde i dag at
kunne sige, at Fonden har accepteret, at den nye bygning får navnet Mærskbygningen. Det vil til sin tid blive synliggjort ved en indskrift i indgangen, hvor
navnet på bygningen og de to store donatorer – Fonden og staten – vil fremgå.
Vi har valgt dette navn, fordi vi gerne vil gøre varig reverens for
hovedpersonen bag Fondens store donation, Hr. Mærsk McKinney Møller. Jeg
vil også takke de mange involverede medarbejdere, der har bidraget til
konkretiseringen af drømmen med faglighed og ihærdighed, samt Københavns
Kommune, der har været en god samarbejdspartner og garant for byens
engagement.
For bygningen og hele det Sundhedsvidenskabelige Fakultet samt resten af
KU’s Nørre Campus er en del af den vidensbydel, som også huser vores
samarbejdspartner Rigshospitalet. En aktiv og sammenhængende vidensbydel
med synergi mellem universitet, by og erhverv. Man kan sige, at her er tale
om vores helt egen Dream City. Og derfor skal min opfordring til forskere og
studerende ligne Roskilde Festivalens til drømmebys-indbyggerne: Slip jeres
fantasi og faglighed løs. Lad kreativiteten blomstre. Og lad jeres drømme og
visioner bidrage til samfundets udvikling.
Tak

