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Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut la-
bore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit es-
se cillum dolore eu fugiat nulla pa-

riatur. Excepteur sint occaecat cup-
idatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in volupta-
te velit esse cillum dolore eu fugiat

nulla pariatur. Excepteur sint occa-
ecat cupidatat non proident, sunt
in culpa qui officia deserunt mollit
anim id est laborum. Lorem ipsum
dolor sit amet, consectetur adipisi-
cing elit, sed do eiusmod tempor
incididunt ut labore et dolore
magna aliqua. Ut enim ad minim
veniam, quis nostrud exercitation
ullamco laboris nisi ut aliquip ex
ea commodo consequat. Duis aute
irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu

fugiat nulla pariatur. Excepteur
sint occaecat cupidatat non pro-
ident, sunt in culpa qui officia de-
serunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, con-
sectetur adipisicing elit, sed do
eiusmod tempor incididunt ut la-
bore et dolore magna aliqua. Ut
enim ad minim veniam, quis no-
strud exercitation ullamco laboris
nisi ut aliquip ex ea commodo
consequat. Duis aute irure dolor in
reprehenderit in voluptate velit es-

se cillum dolore eu fugiat nulla pa-
riatur. Excepteur sint occaecat cup-
idatat non proident, sunt in culpa
qui officia deserunt mollit anim id
est laborum. Lorem ipsum dolor
sit amet, consectetur adipisicing
elit, sed do eiusmod tempor incidi-
dunt ut labore et dolore magna ali-
qua. Ut enim ad minim veniam,
quis nostrud exercitation ullamco
laboris nisi ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis aute irure
dolor in reprehenderit in vol
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Den ældste kærlighed, jeg har, fylder
90 år på tirsdag. Hun har gennem
årene mest være klædt i gult, selv
om der på det seneste også er kom-
met andre farver til. Hun har også
bredt sig lidt med årene, men kan
dog fortsat klemme det meste af
sig selv ind i den grønne park,
hvor hun allerede som femårig, i
1933, fik bolig. Trods sin alder ta-
ger hun sig bedre ud end nogen-
sinde. Hendes navn er Aarhus Uni-
versitet. Jeg har plejet omgang
med hende i næsten halvdelen af
hendes levetid og det meste af min
egen.

Der var egentlig ikke lagt op til,
at jeg skulle lære hende at kende,
for jeg startede jeg med at læse ved
hovedstadens universitet. Klogere
på verden rullede jeg imidlertid til-
bage over Sjælland, til færgen i Ka-
lundborg med landgang i Aarhus
Havn. Jeg startede med at læse
økonomi. Men det blev for kede-
ligt. Jeg skiftede til statskundskab.
Dengang kunne man skifte stu-
dium, som man skiftede skjorte.
Fri adgang var en hellig ko, som
adgangsreguleringen dog kort ef-
ter slagtede. Efter nogle år ude i
det såkaldt virkelige liv som stats-
kundskabsmand, fandt jeg ud af,
at jura var lige så spændende, og
efter nogle år med fritidsjurastudi-
er blev jeg som 36-årig også jurist.
Siden blev jeg juraprofessor ved
universitetet, og efter, jeg forlod
universitetet for at blive højeste-
retsdommer, er det heldigvis lyk-
kedes mig at bevare forbindelsen
til min gamle kærlighed. Som
medlem af bedømmelsesudvalg,
foredragsholder, eksaminator og
på det seneste som medlem af uni-
versitetets bestyrelse. 

Når kærligheden kom til at stik-
ke så dybt, skyldes det måske også,
at jeg nogle år boede i den grønne
park. På bakken, over byen. På
Parkkollegierne. Heldigvis står kol-
legierne endnu. Universitetspar-
kens leoparder, som tidligere rek-
tor Henning Lehmann har kaldt
dem. Indeni moderniseret, men
udefra helt som C.F. Møller skabte
dem. Et sted man lever. Og med
undervisningslokalerne så tæt på,
at faren for at komme for sent om
morgenen er overhængende. Det
er for nylig lykkedes Aarhus Uni-
versitets fremragende universitets-
historiker, Palle Lykke, at komme i

besiddelse af gangbøgerne fra min
gang, kollegium 3, 2. sal. I bøgerne
er der berettet om det daglige liv,
fester, halløj og ballade. For et par
uger siden kastede jeg mig over
Palle Lykkes fangst. Desværre var
gangbogen fra min tid ikke i net-
tet. Jeg førte dengang selv bogen
som såkaldt ”gangbogsinspektør”,
og en eller anden har måske tileg-
net sig værket på grund af dets sto-
re litterære kvaliteter.... Måske.
Men jeg fik dog studeret den øvri-
ge fangst, navnlig fra Bertel Haar-
ders tid på gangen sidst i 1960'er-
ne som såkaldt ”køkkeninspek-
tør”. 

Det var et gensyn, for jeg havde
i min kollegietid allerede læst si-
derne; dengang dog uden at vide
at jeg senere skulle blive assiste-
rende ministersekretær for ham i
et par år sidst i 1980’erne. Meget i
gangbøgerne er halvstudentikos
snak, men der er også længere klo-
ge debatter. Og så er der vidnes-
byrd om mere platte overgreb, når
ordene ikke slog til. F.eks. da Bertel
Haarders mad en lørdag nat blev
oversmurt med rød ketchup. Den
skyldige blev dog fundet og idømt
en omgang bajere til gangen.

Aarhus Universitet er et andet uni-
versitet, end da jeg ankom på hav-
nen i efteråret 1975. Studentertal-
let var dengang godt 15.000. I dag
er det mere end 33.000. Antallet af

ansatte var dengang omkring
1.600. I dag er det mere end 7.800.
Men ånden er i vidt omfang den
samme. Og efter nogle triste år,
hvor universitetets gamle logo
med delfinerne var trængt i bag-
grunden til fordel for et nymodens
og ulæseligt krimskramslogo, er de
herlige, frie dyr heldigvis atter ble-
vet vakt til live af universitetets
kloge rektor. 

Som speciale skrev jeg som stats-
kundskabsstuderende en bog om
udbygningen af universiteter og
højere læreanstalter – fra uddan-
nelseseksplosionen startede sidst i
1950’erne, da russerne skød sput-
nikken op, bemandet med den
stakkels rumhund Lajka, og frem
til begyndelsen af 1980’erne. Sput-
nikken blev en brat opvågning for
den vestlige verden og blev start-
skuddet til store investeringer i ud-
dannelse og forskning. I min bog
”Den højere uddannelse som poli-
tisk problem” skrev jeg om, hvad
man vidste og ikke vidste om sam-
menhængen mellem uddannelses-
investeringer og økonomisk vækst,
om balancen mellem frit studie-
valg og hensynet til, at de færdig-
uddannede også skulle kunne få et
arbejde, om mulighederne for at
forudse fremtidens behov for ar-
bejdskraft, og om ønsket om lig-
hed, så også de af os, der ikke var
født med en guldske i munden,
kunne få en eksamen.

Det er alt sammen centrale
spørgsmål også i dagens uddannel-
sesdebat. Afgørende klogere på
dem er man dog ikke blevet. Det er
klart, at den vigtigste opgave for et
universitet er at skabe ny viden og
indsigt og at uddanne kandidater,
der kan bringe denne viden videre
og gøre nytte i samfundet. Fremti-
dens job kender vi knapt nok, men
nogenlunde fornuftige forestillin-
ger kan man dog forsøge at gøre
sig.

Under alle omstændigheder er
det vigtigste for et universitet den
ånd, der hersker. Ledelsen kan ud-
sende nok så mange papirer med
planer og strategier og mål og vær-
dier – og lige lidt vil det hjælpe,
hvis ikke de ansatte er med. Uni-
versitetets ånd har dybe rødder i
historien. Universitetsledelsen er
der kun på træk. Den indsats, som
forskerne, underviserne og de
mange dygtige tekniske og admi-
nistrative medarbejdere hver dag
lægger for dagen, er det afgørende.
Glæden ved den faglige fordybel-
se, ved ny erkendelse og ny viden.
Og glæden ved universitetet som
arbejdsplads. En glæde der hvert år
bringes videre til de mange nye
studerende, der netop i disse dage
tager hul på nogle af deres vigtig-
ste og bedste år. Blandt de gule
bygninger i den grønne park. Hos
den 90-årige, der trods sin alder er
mere livskraftig end nogensinde.

Min ældste kærlighed
I anledning af at Aarhus Universitet på tirsdag runder sit 90-års jubilæum, funderer Jens Peter

Christensen over sine år ved universitetet, kollegielivet og universitetets ånd.
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