
Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte tekster. Kronik-forslag bør højst være på 8000 tegn inklusiv mellemrum (1250 ord). Øvrige debatindlæg  
bør være mellem 3000 og 5000 tegn og læserbreve på højst 2000 tegn. Weekendavisen påtager sig ikke ansvar for indsendte tekster. E-mail sendes til opinion@weekendavisen.dk.

under tidspres, og de ligeledes pressede 
pårørende og kolleger kræver også et 
menneskeligt overskud at rumme. Mødt 
af disse krav vælger en del at holde sig 
til deres veldefinerede rolle som om-
sorgsgivere, hvor egenansvarligheden og 
den gensidige omsorg blandt kollegerne 
glemmes, og så er det, man mister 
overblikket og »griber til strategier, som 
er ren overlevelse den dag«, som Krodal 
siger.

Jeg deler Krodals opfattelse af, at 
trivselskurserne ikke altid rammer 
plet. Hvad der skal til, er efter min 
mening, at man fortsætter det 
igangværende arbejde med hele tiden 
at højne ledelseskvaliteten, og at man i 
sin arbejdsmiljøindsats på en konkret 
måde støtter de ansatte i at træffe kloge 
og bevidste valg i hverdagens mange 
dilemmaer.

Til slut: Den antropologiske vinkel er 
naturligvis uvurderlig som bidrag til en 
samlet forståelse af et kompliceret felt, 
men i og med at Krodal har valgt en af 
vores mest problemfyldte institutioner 
til sine undersøgelser, skulle journalisten 
efter min mening have løftet blikket 
til erfaringer fra resten af landet, inden 
resultaterne blev kaldt »rapport fra en 
branche«.

Norge og Israel
Erland Lyngve, Østheimv. 26 
1630 Gamle Fredrikstad, Norge

Klaus Wivel sætter forholdet mellem 
Norge og Israel under lup i en bredt 
anlagt reportage i WA i sidste uge. Her 
søger han svar på, hvorfor Norge er gået 
fra at være en af Israels mest trofaste 
forbundsfæller, som i al hemmelighed 
hjalp israelerne med at anskaffe sig 
atomvåben, til at blive et af de mest 
Israel-kritiske lande i Vesteuropa. Men 
mærkeligt nok nævner han ikke med 

et ord den vigtigste årsag til denne 
udvikling.

I perioden fra 1978 til 1998 deltog 
21.326 norske officerer og menige i 
FNs fredsbevarende styrke i Libanon 
(UNIFIL), som Sikkerhedsrådet opret-
tede efter Israels invasion af Sydlibanon.  

Soldaterne, som drog af gårde, 
medbragte det fremherskende positive 
billede af Israel, som Wivel beskriver 
helt korrekt i sin reportage. Dette bil-
lede af Israel og israelere kolliderede 
imidlertid frontalt med virkeligheden 
»on the ground« i Sydlibanon. Hos 
de israelske besættelsesstyrker mødte 
det norske UNIFIL-mandskab en 
Herrenvolkmentalität over for ara-
bere, som gav ubehagelige minder fra 
nordmændenes egen historie som besatte 
under Anden Verdenskrig.

Forholdene forværredes yderligere, 
da Israel fra 1982 udvidede besættelsen. 
Den norske bataljons ansvarsområde 
kom nu til at ligge inde i en israelsk 
sikkerhedszone. Nordmændene havde 
hverken mandat eller udrustning til at 
gribe ind over for besættelsesmagten, 
men gjorde hvad de kunne for at 
beskytte civilbefolkningen. Bataljonen 
drev også et omfattende humanitært 
arbejde. Under udførelsen af dette 
opdrag oplevede nordmændene de 
israelske styrker som sine modstandere 
sammen med israelernes lokale hjælpere 
i SLA-militsen under major Saad 
Haddad.

I en periode på 20 år vendte tusinder 
af norske UNIFIL-veteraner hjem til de 
fjerneste afkroge af landet med selvople-
vede beretninger om det israelske mili-
tærs opførsel som besættelsesmagt. Uden 
at kende denne historie er det overhove-
det ikke muligt at forstå det omslag, der 
er sket i nordmændenes syn på Israel de 
sidste 40 år. At forklare dette som et ud-
slag af norsk antisemitisme er historieløst 
og bidrager alene til at tømme ordet for 
sit egentlige indhold.

Energipil
Johannes Falk, direktør 
Nordic Biomass a/s

Vi har indtil nu forgæves forsøgt at give 
et mere retvisende og virkelighedsnært 
billede af energipil end det højkemiske 
biomassehelvede, som Kjeld Hansen 
ihærdigt forsøger at fremmane hen over 
skrivebordskanten. Om nedenstående 
facts vil gøre fornyet forskel for Kjeld 
Hansen, kan vi dog så betvivle, eftersom 
Kjeld Hansen giver klart udtryk for, 
at enhver med et kommercielt erhverv 
tydeligvis ikke kan tages til troende, 
hvilket er ærgerligt.

Nordic Biomass a/s lever ikke af at 
sælge stiklinger, blandt andet fordi vi 
efter mere end 20 års virke og erfaring 
fortsat finder, at afgrøden desværre er 
ganske svær for landmanden at få øko-
nomi i. Blev landmændene så rige, som 
Kjeld Hansen angiver, særligt tilskud-
dene bekymrer Kjeld Hansen, ville flere 
landmænd jo nok plante. Derimod ar-
bejder vi med at specialudvikle maskiner 
til dyrkning af pil, netop for at afgrøden 
på sigt kan blive mere økonomisk bære-
dygtig – og ja, i det udviklingsarbejde er 
vi ganske rigtigt nok glade, når det også 
lykkes os at tjene penge; eksempelvis 
sælger vi med fortjeneste en rækkefræser 
til mekanisk renholdelse af pil, blandt 
andet fordi renholdelse med sprøjtemid-
del er dyrt og slet ikke altid det mest 
effektive. 

Men, til selve kernen af problematik-
ken: Systematisk analyse af behandlings-
hyppighed i pil findes ikke, men en af 
de førende eksperter i pil i Danmark, 
seniorforsker Uffe Jørgensen fra Aarhus 
Universitet, angav i 2009 en behand-
lingshyppighed på mellem 0 og 0,5 for 
pil, baseret på tal fra forsøgsplantager 
ved Aarhus Universitet samt en af 
landets førende, kommercielle pileav-
lere. Til sammenligning var behand-

lingshyppigheden i et-årige afgrøder 
i gennemsnit 2,6 i 2009, og steget til 
2,8 i 2010. Målet for et-årige afgrøder i 
Pesticidplanen fra 2009 var en behand-
lingshyppighed på 1,7! 

Fra samme forsker kan i øvrigt 
opsummeres følgende miljøfordele 
ved energiskov i sammenligning med 
konventionelle et-årige afgrøder: 70 pro-
cent reduktion i nitratudvaskning, 60 
procent reduktion i pesticidforbrug og 
60 procent større drivhusgasreduktion; 
dette er gennemsnitstal. Til gengæld har 
energiskove et større vandforbrug end et-
årige afgrøder. Så det skal man bekymre 
sig om. God arbejdslyst med det – så vil 
vi fortsætte arbejdet med udvikling af ny 
teknologi til pil. Hvem ved, måske er der 
en dag nogle landmænd, der kommer til 
at tjene gode penge på ekstensiv dyrk-
ning af energiafgrøder. Det er vores mål. 

Frustrationer
Øyvind Bordal 
Freelance-journalist/tekstforfatter 
Blue Ocean Media

Jeg er en relativt trofast abonnent og 
læser WA med stor fornøjelse. Masser 
af inspirerende og udviklende stof, som 
regel sjældent velskrevet og godt vinklet. 
Det siger jeg også som fagnørd, jeg lever 
nemlig selv af at skrive. Men jeg har en 
klage. Det er første gang nogensinde, jeg 
fremfører en sådan til en redaktion, så 
der skal noget til.

Igennem lang, lang tid har noget 
undret mig, og i tiltagende grad: Hver 
eneste uge får en sur gammel mand 
lov til at læsse sine frustrationer af på 
bagsiden af kultursektionen, tilsynela-
dende uden nogen krav til kvalitet fra 
redaktionens side. Det er kort og godt 
brok fra en vrissen pensionist, ekstrem-
formuleret til det latterlige, og unuan-
ceret til det pinlige. Ulrik Høy er nu så 

langt under niveau med resten af avisen, 
at det må være åbenlyst for alle – I må 
da se det selv, kompetente journalister 
som I er? Uge efter uge svinges sablen 
over sydeuropæere (påfaldende tit), eller, 
som den 16. maj, vuggestuer og (gaab) 
druk blandt unge. Der er ingen sam-
menhæng, ingen argumentation, ingen 
forslag til ændring. Det er faktisk ikke 
muligt at forstå, hvad manden vil, andet 
end at bralre op om hvor galt det står til.

Jeg har været journalist længe nok 
til at vide, hvordan gamle sure mænd 
efterhånden får automatisk adgang 
til spalterne, simpelthen fordi deres 
fartstid på redaktionen giver dem en 
uforholdsmæssig stor magt. Og det er 
før set, at ingen tør at stoppe dem. Men 
helt ærlig: Det her er ikke WA værdigt. 
Gør noget!

Nye overdrev
Morten Lindhard 
Naturvejleder og biolog 
Røsnæsvej 463, 4400 Kalundborg

Det er arterne på de lysåbne arealer, 
der er truede, både eng, overdrev og 
skovlysninger. Det er græsning, der 
mangler for at få det terrestiske øko-
system til at fungere, som kravet er i 
biodiversitetskonventionen. For at få 
mere græsning skal græsning gøres nem-
mere, billigere og lovpligtig. Billigere 
gøres det heldigvis ved at gøre det mere 
naturligt: Helårsgræsning uden eller 
med minimal vinterfodring og naturligt 
læ i en skovbevoksning eller et krat er 
opskriften – så kan køerne klare sig selv, 
bare der er tilstrækkelig med plads. Det 
er ideelt både for økonomien, køerne og 
for resten af naturen.

De nu ti meter brede, dyrkningsfrie 
bræmmer langs vandløbene vil ofte være 
for smalle, idet køerne skal have nogle 
tørre sider langs åerne at vandre på og 

adgang til et større stykke tørt land og 
gerne lidt skov, hvis de skal kunne klare 
sig på alle årstider. Kun hvis græsnings-
kravet er pålagt et stort sammenhæn-
gende område, kan man forvente, at 
lodsejerne vil lave fællesgræsningsløs-
ninger. Eller sagt på en anden måde: 
genudvike det fælles overdrev, som er til 
gavn for både natur og økonomi.

En genindførelse af overdrevene vil 
skabe nødvendig græsning i både eng, 
overdrev og skovlysninger, spare vand-
løbsvedligehold og give gratis genslyng-
ning af udrettede vandløb. Hvis dyrene 
får adgang til åen, så træder de nemlig 
åbrinker ned ved vadestederne. Det vil 
give bedre vandkvalitet i hele systemet, 
i takt med at vandløbene finder et nyt, 
naturligt leje. Der vil sandsynligvis være 
en forbigående forringelse af vandkvali-
teten i omstillingsfasen.

Nye overdrev vil også give kvalitets-
kød med minimale driftsomkostninger, 
og samlet set kræve mindre hegn, hvis 
der er ét stort i stedet for 100 små. 

På Røsnæs har vi haft helårsgræssende 
Hereford-køer i tre år uden fodring, og 
uden at de har lidt overlast. De har haft 
en varieret natur at gå i, og de har fået 
fine kalve hvert år. 

Hvis nyplantninger i skovbruget 
fortsat hegnes, som man gør i dag mod 
råvildtbid, så er nyplantningerne også 
sikret mod kvæg. Man kan derfor godt 
have kvæg i produktionsskove, hvor 
de kunne gå frit rundt og selv finde 
de græsningskrævende skovlysninger. 
Kødsalget kunne være et positivt øko-
nomisk bidrag til skovdriften. Skovene 
skal bare hegnes sammen med ådale og 
overdrev af hensyn til dyrenes trivsel. Så 
er vi tæt på de store sammenhængende 
naturområder, Wilhjelmrapporten 
efterlyser.

At få dyrene samlet vil måske kræve 
cowboys, men mange danske western-
ryttere er kun alt for ivrige efter at 
hjælpe med at drive kvæg på store folde.

Kronik. Universiteter verden over er i forandring for at kunne opfylde de nye behov for højt kvalificerede forskere og arbejdskraft. I de bedste forsøg på at reorganisere universiteterne i 
Europa stræber man efter at afstemme Humboldts dannelsesuniversitet med den franske topstyrede tradition og den amerikanske model. Resultatet er det nye breddeuniversitet.

Af Svend eriK LArSen, 

M assemedier eller masseturisme omfat-
ter et meget stort flertal af befolknin-
gen. Men universitetet bliver ikke til 
et masseuniversitet, fordi antallet af 
studerende er øget siden 1960erne. 
Det vil altid omfatte et begrænset 

udsnit af befolkningen, og kun få fortsætter som forskere. 
Vi har derimod et breddeuniversitet. Det er bredt, fordi 

universitetet i et moderne samfund har bredere funktioner 
gennem forskning og uddannelse end før cirka 1960, da 
internationalisering og viden blev nøgleord for samfundsud-
viklingen. Breddeuniversitetets udvikling kan ikke forstås ud 
fra forenklede kvantitative modsætninger mellem flere eller 
færre studerende som masseuniversitet, eller bedømmes ud 
fra om de enkelte uddannelser har mere eller mindre stof end 
tidligere. Det skal forstås ud fra bredden i de opgaver, det skal 
tage sig af. Der er fire lovbestemte opgaver: forskning, under-
visning, myndighedsbetjening og formidling. 

Breddeuniversitetet er en forudsætning for et moderne vi-
denssamfund, fordi det tilbyder en differentieret uddannelses-
struktur med mange uddannelseskombinationer, rettet mod 
et udvidet arbejdsmarked. Det er en succes, først og fremmest 
fordi vi inden for samme system har uddannet kandidater til 
et dynamisk arbejdsmarked og har kunnet rekruttere nye ge-
nerationer til forskning med international gennemslagskraft. 
Og måske allervigtigst: Det er en forudsætning for, at vi har et 
produktivt forhold mellem viden og samfund og dermed for, 
at velfærdssamfundet dækker hele spektret fra oplysningkultur 
til arbejdsmarked.

I et globaliseret videnssamfund, der hele tiden ændrer sig, 
skal succeser bekræftes gennem evnen til forandring. Den 
forandring omfatter hele paletten: universitetets struktur, 
uddannelsernes form og indhold og forskningens emner, 
arbejdsformer og organisationsformer. Den problemstilling 
deler vi med resten af verden. Gennem samarbejde, lærer- og 
studenterudveksling og fælles studiestrukturer er vi en umid-
delbar del af den.

Men især er vi praktisk og historisk knyttet til Europa. Også 
her afprøves og diskuteres fusioner og organisationsformer, 
fagligt niveau og studiestrukturer i forhold til breddeuniver-
sitetets moderne funktioner. Ingen steder er der fundet en 
overbevisende model for, hvordan dette universitet skal 
se ud. Den igangværende og omdebatterede omlægning 
af Aarhus Universitet skal forstås som en del af denne 
internationale proces, og det er sådan den diskuteres 
uden for landets grænser. 

Ser man negativt på breddeuniversitetet, er 
modbilledet ofte Humboldt-universitetet, grund-
lagt i Berlin af Wilhelm von Humboldt i 1810, mens 
han en kort tid var minister. Det hedder sig, at her fordy-
bede man sig i historie, sprog og kultur uden at bekymre sig 
om den umiddelbare nytte af viden og uddannelse, men kun 
om sig selv og sin menneskelighed. Det har vi i Nordeuropa 
kaldt dannelse: Bildung. 

Men man forstår kun dette universitet, hvis man husker, 
at det blev skabt i direkte konkurrence med et andet samti-
digt system, det franske. Begge tænkte på nytte, men ikke på 
samme måde. Det franske blev udformet af Napoleon i 1806, 
samtidig med at han gav Prøjsen klø og nedlagde landets vig-
tigste universitet i Halle og gjorde det nødvendigt med et nyt 
centraluniversitet. Den franske revolution inspirerede begge 

systemer til uddannelse af de nye frie og lige borgere hinsides 
det gamle samfunds standsforskelle, så de blev nyttige borgere 
i samfundet og den nye nationalstat. 

Konflikten mellem de to systemer præger stadig europæisk 
universitetsdebat, også i Danmark, men fra omkring 1970 
suppleret af den amerikanske model. Men Humboldts model 
udelukkede de erhvervsrettede uddannelser inden for handel 
og teknologi. Den fokuserede på de fag, dengang også natur-
videnskab, der kunne få faget filosofi som fælles paraply. 

Dét er rammen om dannelsen, og den vil næppe nogen 
acceptere i dag. Jeg mener: Skal DTU ikke længere være 
universitet? Berlins søsteruniversiteter i Breslau og Bonn blev 
oprettet inden 1820 af Humboldts efterfølgere ved nedlæg-
gelser, udvidelser og overflytning af personale og med sigte på 
nytte efter tidens forestilling om samfundsnytte. Fusioner og 
centralstyring ville vi sige i dag.

Humboldts virkelig revolutionerende idé var armslæng-
deprincippet: Samfundet får mest nytte ud af den højeste 
viden, hvis staten ikke blander sig. Napoleons konkurrerende 
system var stik modsat. Den højeste viden blev lokaliseret i 
eliteuddannelser, der umiddelbart havde nytte for staten. De 
eksisterer stadig som »de store skoler« for ingeniører, sam-
fundsforskere og så videre mens en central detailstyring af stof, 
prøver og ansættelser fortsat præger hele det franske uddannel-
sessystem og gør forandringer vanskelige.

Humboldt og Napoleon var de første, der hver på sin måde 
satte gang i en reorganisering af det samlede uddannelses-
system i forhold til et samfund i bevægelse, fra grundskole og 
videre til universitet og andre forskningsinstitutioner. Derfor 
er de begge begyndelsen til og ikke modsætningen til den pro-
ces, vi i dag står midt i. Især fra 1990erne har den tiltagende 
centrale detailstyring af europæiske universiteters forskning og 
undervisning vist den franske models tiltrækningskraft.

Det centrale pres fra staterne og de decentrale forsøg indefra 
på omstillinger har overalt i Europa udgjort et dobbeltpres på 
universiteterne. Det har udvidet deres bureaukrati 

i hidtil uset omfang. Denne udvikling udgør en af de største 
udfordringer for universiteternes udvikling, der også kendes fra 
andre offentlige institutioner, og som truer med at lave det gode 
breddeuniversitet om til et managementuniversitet. Fjernelse af 
centraliseret detailstyring udefra vil her være et vigtigt frem-
skridt.

Den amerikanske model er anderledes. Den er først og 
fremmest styret af uddannelsesstrukturen, ikke af fagstruktu-
ren, med skoler for BA-studier, for MA-studier og for PhD-
studier. Her kan de studerende kombinere uddannelsesspecia-
liseringer mellem disse tre niveauer, mens begge de europæiske 
modeller bygger på, at den studerende ideelt set udbygger én 
samlet faglighed hele vejen op. De amerikanske fakulteter 
er derfor mange steder, for eksempel Harvard, organiseret 
efter uddannelsesniveau, ikke efter familier af beslægtede fag. 
Faculty for Arts and Sciences spænder her fra nanofysik til 
latin, fordi de leverer MA-grader. Den fagbestemte struktur 
optræder først på lavere niveauer.

De bedste forsøg på at reorganisere universiteterne i 
Europa prøver at afstemme de tre modeller efter hinanden. 
Uddannelsestænkningen har i høj grad fulgt den amerikan-
ske model, mens fakultetsstrukturen følger en blanding af 
de to europæiske modeller, lidt afhængigt af om man bor i 
Nord- eller i Sydeuropa. Arbejdet med at finde nye modeller 
foregår i hele Europa og fortjener en mere principiel diskussion 
herhjemme, end vi hidtil har set. Trods vanskeligheder er det 
et sådant arbejde Aarhus Universitet har påbegyndt.

Mens de to europæiske modeller fortsat konkurrerer bittert 
om at bestemme forholdet mellem universitet og offentlig sty-
ring og udnyttelse af viden, er det den amerikanske model, der 
ligger bag udviklingen af differentierede uddannelsesstruktu-
rer, som er forudsætning for breddeuniversitetets succes. Den 
har en pris. Det bliver det enkelte universitet eller universiteter 
i samarbejde, ikke den enkelte uddannelse eller kandidat, der 
holder den samlede faglighed inden for et fag ved lige.

En kernefaglighed, der før var fast del af en uddannelse, som 

for eksempel oldislandsk, bliver forskningsspeciale. Denne po-
sitive fleksibilitet forudsætter, at breddeuniversitetet bevarer sin 
dobbeltfunktion: at uddanne til det brede jobmarked og sam-
tidig rekruttere næste forskergeneration. I store lande kan man 
måske lave særlige institutioner med hver sin funktion. Det har 
Danmark hverken offentligt eller privat økonomisk volumen til. 

Breddeuniversitetet skal have tværfaglige uddannelses-
elementer eller forskningsprojekter, der bygger bro mellem 
adskilte specialiseringer. Tværfaglighed som sådan er af ideolo-
giske grunde kommet i miskredit. Men det er kun den dårlige, 
der skal kritiseres. Alle Grundforskningsfondens elitecentre 
bygger på en fundamental tværfaglighed. Alle job på det 
akademiske arbejdsmarked forudsætter et samarbejde mellem 
personer med forskellig faglig baggrund. Mindst 80 procent af 
de studier, som kommende studerende vælger imellem, går på 
tværs af de fag, de har i gymnasiet. Det er en grundlæggende 
opgave for breddeuniversitetet at udvikle produktive former 
for samarbejde på tværs af fag. Udviklingen af forskellige ar-
bejdsformer og dermed forskellige måder at afholde timer på, 
er derfor vigtigere end blot at kræve flere timer. 

Men små uddannelser, for eksempel i særlige sprog, kan 
blive en opgave, der ikke kan løftes af et enkelt universitet, 
men måske i europæisk samarbejde. Vi har en statslig pulje til 
små fag, som deles mellem Aarhus, Syddansk og Københavns 
Universiteter. Men overalt i Europa er en række små fag truet, 
fordi rekrutteringen er svag, og fordi de er for dyre for de 
enkelte universiteter. I det europæiske videnskabernes selskab 
Academia Europaea prøver vi nu at diskutere fælleseuropæi-
ske løsninger med EU-kommissionen, så små specialer ikke 
forsvinder. Breddeuniversitetet er fortsat et stærkt bidrag til 
samfundsudviklingen i Europa. Hvis man tør arbejde med at 
udvikle det og ikke afvikle det.

Svend Erik Larsen (f.1946) er dr.phil. og professor i litteratur-
historie ved Aarhus Universitet, medl. af Grundforskningsfondens 
bestyrelse.
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