Tale ved årsfesten på Københavns Universitet, 16. november 2012. Af
bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen.

Det talte ord gælder

Deres Kongelige Højhed, kære minister, kære bestyrelse, kære studerende
mine damer og herrer

Før sommerferien udkom første bind af den danske genoversættelse af Arthur
Conan Doyles romaner og noveller om Sherlock Holmes.

I den første roman A Study in Scarlett – på dansk et studie i rødt - møder vi
både Holmes og Dr. Watson. Gennem stædigt arbejde og med konstant
inspiration af videnskaben og kreativ anvendelse heraf lykkes det Holmes, at
opklare forbrydelser i London og omegn.
Selv om de opererer i det uvisse – i hvert tilfælde ved historiernes begyndelse,
har Holmes sin faste base i Baker Street med husholderske, bøger og udstyr.
Ligesom makkerparret Holmes og Watson er Københavns Universitet også klar
til at fordybe sig i nye gåder. Men det kræver også en fast base.
Der skal kort sagt være et sted, hvor koncentrationen kan leve, hvor der er
plads til bøger, kolber og tavler. Og hvor man ved, at de daglige aktiviteter
kan finansieres et godt stykke ud i fremtiden.
Derfor vil jeg gerne kvittere for, at regeringen med sit finanslovsudspil har
skabt stabilitet og ro omkring økonomien.
I mindst en treårig periode med stabile forskningsbevillinger. Og regeringen
har også indregnet finansiering af det stigende optag af studerende. En i øvrigt
en glædelig tendens.
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Og så ingen misforstår min reference til Sherlock Holmes første roman, ser vi
dermed med tryghed på fremtiden. Altså uanset om finansloven, når den
vedtages, bliver karakteriseret, som et studie i rødt, blåt eller en blanding af
paletten.
At samfundet vælger at tildele Universiteterne og Københavns Universitet en
god basisøkonomi i en krisetid opfatter vi naturligvis, som en anerkendelse af,
at vi spiller en vigtig rolle. En rolle vi tager på os, og som vi tager alvorligt..
Vi skal være med til at opklare tidens gåder og bringe vores viden i
anvendelse. Københavns Universitet har siden sidst vi var samlet her vedtaget
strategien 2016.
Strategien bygger videre på vores stærke udgangspunkt som
grundforskningsuniversitet og fremhæver tre felter som fokus:
•

At forbedre vores uddannelser og stydiemiljøet

•

Styrke samspillet med omverden

•

Og som det tredje – stimulere det interne samarbejde og den fælles
identitet på KU

Som eksempel på et initiativ, der løfter alle tre felter, vil jeg nævne at KU
bestyrelse har afsat næsten en halv milliard kr. til tværgående forskning og
uddannelse. Jeg vil også fremhæve reorganiseringen af det såkaldt våde
område i to nye fakulteter:
Det nye Sundhedsvidenskabelige Fakultet, som sammen med det
humanmedicinske område nu også indeholder det veterinære og det
farmaceutiske område.
Det nye Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, hvor biologi, plantevidenskab,
geofag og naturressourcer er samlet. Det at fusionere store fakulteter er ingen
let og simpel opgave. Der er mange spørgsmål der skal afklares og der er hæle
der skal hugges og tæer der skal klippes. Mit indtryk er at fakultetsfusionerne
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er forløbet på en god måde gennem 2012. Og jeg mener, at beslutningen om
at gøre de fire fakulteter til to, vil styrke KU’s faglige profil, og udnytte de
faglige synergier der er mellem beslægtede fagområder optimalt, og ikke
mindst gøre os endnu bedre i stand til at samarbejde med vores omgivelser.
Jeg vil også rette en tak til de medarbejdere og studerende, der har arbejdet
med at sikre en god overgang og har engageret sig i at skabe fusionsenergi i
nye rammer.
I 2012 blev moderniseringen af botanisk have afsluttet med et meget flot
resultat Det er en fornøjelse at besøge haven, hvis renovering og
modernisering er blevet mulig gennem en generøs donation fra A.P.Møller og
Hustrus fond .Vore mange byggerier er godt i gang det gælder Panum
byggeriet med Mærsk bygningen, Niels Bohr Bygningen, CSS.
Sidst men ikke mindst vil også nævne, og at vi igen i år har fået en række nye
grundforskningscentre – fem i alt, og at Det Europæiske Forskningsråd har
givet store bevillinger til - ligeledes fem - unge forskere som oven i købet
repræsenterer 4 ud af Københavns Universitets 6 fakulteter. Det kan vi være
stolte af.
KU er en mangfoldig organisation: Vi har den bredeste forskning profil i landet
og et meget varieret udbud at uddannelser. Og det er en styrke.
I den forbindelse vil jeg nævne, at vi ser med tilfredshed på, at vi i fremtiden
selv kan oprette uddannelser og stå for kvalitetssikringen uden at vi skal have
en akkreditering udefra.
Det er en opgave, som vi godt selv kan løfte og som ligger i god forlængelse af
universitetsloven.
Det er bedre med en overordnet institutionsakkreditering, og vi håber, at den
vil komme til virke med så lidt bureaukrati som muligt. KU’s høje diversitet –
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vores forskellighed - kombineret med overordnet strategisk fokus, gør os i
stand til at spille en vigtig samfundsmæssig rolle i den kommende årrække.
Når julen nærmer sig er det tid til at ønske sig gaver. På KU´s vegne, for
København som landets hovedstad og for hele det danske samfund er det mit
ønske, at det i 2013 lykkes at sikre det finansielle grundlag for det nye
Naturhistoriske museum ved botanisk have.
Det er et fantastisk projekt, som vil være af enorm betydning for den
naturvidenskabelige forskning og for formidlingen af denne. Samtidig vil
museet blive en af Danmarks største turistattraktioner. Vi vil midt i København
få vores egen ”Museums ø” med Statens Museum for Kunst, Det
Naturhistoriske Museum med Botanisk Have og Rosenborg Slot i intim
forbindelse.
Sherlock Holmes er kendt for udsagnet ”Elementært, kære Watson!”. Men
ifølge forordet til Et studie i rødt har Holmes aldrig sagt dette. Det kom til i et
senere teaterstykke.
Udsagnet kan heller ikke bruges om Københavns Universitets opgaver og
udfordringer. De er nemlig ikke elementære. De er snarere ret komplekse. Men
jeg mener at vi – også på baggrund af 2012 - står godt rustet til at tage vare
på dem.
Velkommen til årsfesten!
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