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Nyttefilosofi. Er kasinouniversitetets tid forbi?

S taten er stoppet med at satse alle
danskernes skattepenge på de klas-
siske kasinouniversiteter, der kun i

sjældne Einstein-øjeblikke viste, hvorfor
universitetet var en legitim skattefinansi-
eret samfundsinstitution. I stedet er et
kombinationsuniversitet, et kasino- og

velfærdsuniversitet, vok-
set frem. Det klassiske ka-
sinouniversitet er risky
business. Det satser på fri
og dristig forskning, som
ikke nødvendigvis udlø-

ser et indbringende videnskabeligt gen-
nembrud. Et velfærdsuniversitet skal om-
vendt give value for money. Det handler
om forskning og undervisning, der ska-
ber vækst og velfærd ved at levere brug-
bar viden og erhvervsduelige kandidater.
Det nye kombinationsuniversitet ser der-

for ud til at skabe en ny balance mellem
risikable satsninger og sikre – forsknings-
baserede – ydelser. 

Sagt på anden vis, så gengælder det nye
universitet skatteborgernes investering i
forskning og undervisning med relevan-
te og nyttige ydelser. Det er nemlig båret
af en idé om en gensidig generøs udveks-
ling – til forskel fra en generøs omverden,
der ikke kræver bestemte modydelser fra
universitetet.

OG HVEM ved så bedst, hvad det danske
samfund har brug for af vidensydelser?
Politikerne eller universiteterne? Svaret
er, at den danske regering mener, at den
ved bedre – i hvert fald bedre end før 2003.
For i en årrække har regeringen ført en
politik, der samlet set har ført til relativt
flere øremærkede, kortsigtede og kon-
kurrenceudsatte midler. Det betyder me-
re strategiske og markedsorienterede
universiteter. Hertil kommer, at regerin-
gen har stillet krav om, at universitetsud-
dannelserne fører til flere kandidater
med anvendelige kompetencer for virk-
somhederne. Og i dag er alle sådan set
enige – fra videnskabsministeren til Det
Kongelige Danske Videnskabernes Sel-
skab – om at f.eks. strategisk forskning er
vigtigt for Danmarks fortsatte velstand

og velfærd. Uenigheden handler ’blot’
om, hvem som definerer, hvad der strate-
gisk er vigtigt. 

Det mener regeringen, at det omgiven-
de samfund skal definere. Og måden, den
i hvert fald sikrer sig mod at få de forkerte
’gaver’, sker ved kontraktstyring. Univer-
siteternes udviklingskontrakter er – for at
blive i gaveretorikken – regeringens øn-
skeseddel, der stiller universiteterne over
for krav om modydelser, for de bevillin-
ger, som staten giver. 

Men hvad er det, de danske universite-
ter vil yde til gengæld for de statslige be-

villinger? Det er forskelligt. Et kig på de
strategiske udmeldinger fra Københavns
Universitet og Aarhus Universitet viser
forskellene: 

Københavns Universitet (KU) har un-
derstreget en klassisk selvforståelse. KU
vil være det universitet i Danmark, der
satser målrettet på den fremragende
grundforskning – og KU vil blive højt esti-
meret internationalt og blandt de abso-
lut førende i Europa. Aarhus Universitet
(AU) vil også gerne være et klassisk grund-
forskningsuniversitet, men tillige et
mangfoldigt universitet kendetegnet ved

at satse lige så meget på strategisk forsk-
ning, anvendt forskning og myndigheds-
betjening som på grundforskning. 

Men er et universitet, som kun satser på
grundforskning, generøst nok over for
det danske samfund? Svaret er umiddel-
bart nej. Det går ikke, at et universitet kun
leverer frie grundforskningsresultater –
medmindre vi har en stærk tiltro til, at en
bestemt type af grundforskning fører til
anvendelige og nyttige resultater. Denne
tiltro nyder den naturvidenskabelige og
især den sundhedsvidenskabelige grund-
forskning, dele af den samfundsvidenska-
belige forskning, mens den humanistiske
(grund)forskning møder mistillid. Måske
kan man derfor kalde KU for det danske
universitet, som kommer tættest på at
satse mest på det natur- og sundhedsvi-
denskabeligt profilerede kasino- og vel-
færdsuniversitet. 

DENNE UDVIKLING kritiseres af pessimi-
stiske universitetsrepræsentanter, der pe-
ger på, at universiteter er udsat for en
vægtforskydning fra grundforskning til
strategisk og anvendt forskning: Væk fra
de sjældne grundvidenskabelige gen-
nembrud til masser af middelmådige,
kortsigtede og bestilte forskningsresulta-
ter. De mere optimistiske universitetsre-

præsentanter tror på, at der kan skabes et
nyt masse- og velfærdsuniversitet define-
ret ved frugtbare forbindelser mellem de
forskellige forskningstyper.

MIT SYNSPUNKT er, at det godt kan være,
at mange forskere ikke ønsker masse- og
velfærdsuniversitetet velkomment. Men
det er nu nok kommet for at blive. For den
danske konkurrence- og velfærdsstat,
som det nye universitet er en integreret
del af, lader sig nemlig næppe rulle tilba-
ge. I stedet er der udsigt til, at denne stats-
dannelse konsoliderer sig. F.eks. ved at
satse på, at 50 pct. af en ungdomsårgang
får en lang videregående uddannelse. 

Det betyder, at flere studerende vil blive
klar til det moderne arbejdsmarked, men
at relativt færre vil gå på universitetet for
at blive forskere. På samme måde vil nog-
le forskere være på universitetet for at le-
ve af at levere (bestilte) forskningsydelser,
mens andre fortsat vil leve for at forske.
Såvel dannelsen af den differentierede
studenter- som forskermasse skaber det
nye kombinationsuniversitet.
analyse@pol.dk

Claus Holm, prodekan for formidling, Dan-

marks Pædagogiske Universitetsskole, Aar-

hus Universitet.

analyse

Danske universiteter er i
fuld gang med at 
forvandle sig fra kasino-
universiteter til masse- og
velfærdsuniversiteter. 

Kilde: Magasinet Humaniora, maj 2009 . 9266

Frie vs. strategiske forskningsmidler

Øvrige (Kommunale/internationale fonde mv.)

Rådet for Teknologi og Innovation

Højteknologifonden

Det Strategiske Forskningsråd

Danmarks Grundforskning

Det Frie Forskningsråd

Universiteternes basismidler2003

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

2004

2005

2006

2007

2008

FORVANDLING. I lyset af evalueringen af universitetsloven afholder Dansk Magisterforening i dag en konference om forskningsfrihed på universiteterne. Dagens analyse ser nærmere på den udvikling, universiteterne aktuelt er inde i. Foto: Finn Frandsen
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KRONIKEN I MORGEN
ASGER BAUNSBAK-JENSEN

Hvad blev der af midten i dansk

politik?

mentarer og forslag til gøremål. Det blev
vi trætte af, og vi kom af med ham ved at
dele gruppen og ved ikke at fortælle ham
vore planer, så vi besluttede at forlade ho-
tellet om morgenen, inden han ankom.
Det gjorde ham temmelig ærgerlig, og
han protesterede højlydt, men endte
med at acceptere det. I stedet valgte vi
imellem de personer og organisationer,
som vi havde kendskab til i forvejen og
havde tillid til, ligesom vi selv valgte de
hospitaler, vi ville besøge.

DEN FØRSTE dag kørte vi direkte til Shifa
Hospital i Gaza By. Det er Gazas største sy-
gehus og har stort set undgået ødelæg-
gelser. Vi startede med at møde chefen
for afdelingen for brandsår og plastik-
kirurgi. Det var en tynd og følsom mand,
der under beretningen flere gange var
ved at briste i gråd. Han viste os fotos af
forbrændte børn og voksne og kunne be-
rette, at han havde set mange små brand-
sår, som han forbandt og betragtede som
ufarlige, men som en dag eller to senere
var vokset i dybde og udstrækning, hvil-
ket han tilskrev fosforbomber. De havde
fundet fosfor på nedslagssteder, og sene-
re viste hans bror, som var chef for ’hu-
man ressources’ en klump frem. Den var
brunlig og placeret dybt i en dåse med
mælkepulver. Så snart den blev taget op
og udsat for luft, brød den i brand. Der
var ikke megen tvivl om, at det var fosfor,
især sammenholdt med tilståelsen fra en
højtstående militærmand om, at de an-
vendte fosfor som røgslør. Der skal ikke
megen fantasi til at forestille sig fysisk
kontakt med røgen i det lille overbefolke-
de land.

Jeg fik til opgave at prøve at påvise fos-
for i vævsstykker. Jeg kunne ikke finde
noget derom i den videnskabelige littera-
tur. Der var ingen farvemetoder, som far-
vede fosfor til genkendelse.

PÅ SHIFA HOSPITAL var der et patologisk
institut med to specialister i patologi og
to, som var under uddannelse i faget. En
af plastikkirurgerne havde taget vævs-
prøver fra en række brandsårspatienter.
Sammen med de fire patologer gennem-
gik Shabbir og jeg de farvede præparater,
der viste svære følger af forbrændinger.
Men var der fosfor i vævet? Vi vidste ikke,
hvad vi skulle se efter, da ingen af os no-
gensinde havde set aflejringer af fosfater
i væv. Da vi skiltes, fik vi hver en række
ufarvede præparater med os. Der var in-
gen udsigt til, at vi kunne få dem med os
over grænsen, så vi gav dem til en medar-
bejder fra Amnesty International i Lon-
don. Hun skulle forlade Gaza over græn-
sen i syd mod Egypten og havde langt
større muligheder for at få disse og andre
prøver med sig. Hun fik dem uskadte til
London og sendte dem videre til mig. Jeg
foretog fornyede mikroskopiske under-
søgelser med samme negative resultat
og besluttede at prøve ramanspektrosko-
pi. Ved denne metode sendes lys fra f.eks.
en laser ind mod atomer og molekyler,
der herefter udsender karakteristiske lys-
spektre.

Vi afprøvede, hvordan fosforspektret
ville se ud, men fandt kun kulstofspektre,
som er forventelige i væv, der er for-
brændt. Dette var på ufarvede præpara-
ter. Da vi herefter farvede vævet, så vi kry-
staller af udseende som både kalium- og

natriumforbindelser med fosfor. Raman-
spektroskopi har den fordel, at man kan
fokusere på områder, der er få my (tusin-
dedel af en mm) i diameter. Et forsøg på
at påvise fosfor i krystallerne i vævet faldt
dog negativt ud, formentlig fordi vævet
nu var blevet så grundigt præpareret og
farvet. Det må anses for udelukket at få
nye vævsprøver ud af Gaza, men jeg me-
ner, at vi med stor sandsynlighed har på-
vist fosfor hos bombeofre.

SELV OM invasionen var afsluttet, blev
der fortsat kastet enkelte bomber i Gaza.
En dag blev tre unge mænd i en bil ramt
af en raket fra et jagerfly, som blev dirige-
ret imod dem af en ’drone’, et overvåg-
ningsfly. Den ene fik begge ben ampute-
ret og døde på operationsbordet. Sebasti-
an var i området og nåede at overvære
forsøgene på at redde den unge mand.
Han fandt metalstykker i ham fra raket-
ten i den ene lårstump. Det ene var en
hård skive, der målte ca. 4 cm i diameter.

Som retsmediciner lærte jeg en del nye
begreber og læsionstyper at kende. Vi
kunne bekræfte, at israelerne brugte
’Dime-bomber’ (Dense Inert Metal Explo-
sion), som er en type bombe, der virker
med enorm kraft på lokaliserede områ-
der. For eksempel kan et hus blive totalt
ødelagt, medens nabohuset er næsten
uskadt. Disse bomber havde en voldsom
effekt på individerne, og der var tragiske
eksempler på mødre, der overlevede, me-
dens de så deres børn brænde ihjel, me-
dens de skreg i rædsel, og børn og voks-
ne, som fik ben amputeret eller hovedet
sprængt af. Der var påstande om brug af
tungsten (wolfram) i bomberne, men det

fandt vi ikke holdepunkter for.
Vi så en del med forbrændinger, men i

alt 1.146 patienter (per 7. marts 2009) var
overflyttet til behandling i Egypten, heraf
var de 43 døde.

Vi så adskillige hospitaler, som var ble-
vet beskudt både fra tanks på landjorden
og fra luften. Det israelske luftvåben hav-
de frit spil til at flyve ind over et område
og udvælge mål, da Gaza ikke besad anti-
luftskyts. Vi var på forhånd blevet bedt
om at undersøge påstande om, at ambu-
lancepersonale ikke fik tilladelse til at
komme de sårede til hjælp, og at der var
målrettede angreb på sundhedsklinikker
med ødelæggelse af ambulancer og mo-
bile enheder. Vi så adskillige sønderskud-
te og bombede ambulancer, og vi hørte
mange beretninger fra ambulanceperso-
nale, der satte livet på spil. Ambulance-
personale blev efter invasionen set som
Gazas helte, og der var adskillige dræbte
(martyrer). Beretningerne var ofte hjerte-
skærende, overvejende veldokumentere-
de med uafhængige vidneudsagn. En af
de mere kendte episoder omhandlede en
far, som med sine to voksne sønner blev
beskudt i deres bil, efter at de var vinket
frem af israelsk militær. Den ene søn dø-
de øjeblikkeligt, medens den anden fik
en blødende læsion i benet. Ambulancer-
ne blev beskudt, hvis de prøvede at kom-
me frem til den sårede, og faderen måtte
igennem mange timer se sønnen forblø-
de og ende med at dø af en læsion, som
var let at behandle. De internationale me-
dier levede med i denne sag, fordi fade-
ren ringede til israelske og internatio-
nale medier og forsøgte at få dem til at in-
tervenere. De havde således direkte

telefonkontakt til stedet, og der blev ap-
pelleret til de israelske myndigheder,
men alt forgæves.

Der blev dræbt
mere end 1.300 un-
der invasionen,
21.000 hjem blev
ødelagt, godt
50.000 mennesker
blev hjemløse. Vi
havde ikke mulig-
hed for at kontrol-
lere disse tal, men
lige meget hvornår
vi krydstjekkede

oplysninger, viste de sig at være korrekte,
og vi har ingen grund til at betvivle dem.

Infrastrukturen blev beskadiget, og
mange steder har de nu ikke mulighed
for at få rent vand.

VI SÅ mange amputerede lemmer og
mange forbrændinger. De døde var alle-
rede begravet, så vi havde ikke mulighed
for obduktioner. Der var en stor åbenhed
og iver efter at fortælle, hvad der var sket.
Jeg var forbavset over den neddæmpede
vrede. Jeg ville have troet, at jeg skulle ud-
sættes for rasende, ordrige udsagn om is-
raelske overgreb, men tonen var dæm-
pet, om end indigneret. Jeg opfattede det
på den måde, at befolkningen nu i man-
ge år havde været igennem så meget, at
der ikke var energi og had nok tilbage til
de store udfoldelser. De ville bare gerne
have fred og velstand. Der var rapporter
om lokalbefolkningen, som i områder
jog formodede Hamasfightere bort, fordi
de ikke ville have mere krig.

Vi skrev en 92 sider lang rapport på en-

gelsk: Independent fact-finding mission in-
to violations of human right in the Gaza
Strip during the period 27.12.2008 –
18.01.2009.

Rapporten blev præsenteret i Bruxelles
6. april 2009 med efterfølgende møder
med EU-politikere og embedsmænd fra
kommissionen. Den har de retsmedicin-
ske karakteristika. Der er således ikke no-
gen påstande, som vi ikke kan dokumen-
tere, enten ved selvsyn eller ved andres
indbyrdes uafhængige observationer.
Den er objektivt dokumenterende og på-
peger ikke løsningsmodeller eller konse-
kvenser. Det må politikerne selv finde ud
af. Vi viser blot, hvad der skete. Vi bekla-
ger dog gerne de rædselsvækkende lidel-
ser, vi dokumenterede.
JØRGEN LANGE THOMSEN

... Retsmediciner i Gaza
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