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Universitetet og byen 

Om K~benhavn, K~benhavns Universitet, Amager og 
Center for Urbanitet og Æstetik 

K~benhavn er landets hovedstad og nationens ansigt udadtil. Som hoved er 
staden placeret over det Øvrige land, og hovedstadens befolkning antages at 
have mere overblik end andre - eller ligefrem opsyn med de andre. Det er den 
by hvor landets overhovede har sin residens. Det er den by, hvor landets rege- 
ring har sit hovedszde. Og så er det også den by, hvor landets, i princippet, 
bedste hjerner er samlet. 

K~benhavn, som daterer sin grundlzggelse til 11 67, var en af de mange 
byer, der tog form i forbindelse med den europzeiske bykulturs almindelige 
genrejsning i H~jmiddelalderen, og som i det Øvrige Europa ledsagedes også 
i Kgbenhavn urbaniseringen af en intellektualisering.' I anden halvdel af 1100- 
tallet etableredes de f~ r s t e  universiteter i byer som Paris, Bologna og Oxford, 
og da K~benhavn endnu ikke havde et universitet måtte de fgrste danske stu- 
denter og magistre sgge til disse udenlandske universiteter. Her kendte man 
disse »flinthjerner« på tilnavnet 'de Dacia' (= fra Danmark): Boethius de Da- 
cia, Henricus de Dacia, Jacobus de Dacia, Johannes de Dacia, Martinus de 
Dacia, Nicolaus de Dacia, Petrus Philomena de Dacia, og man kunne finde 
dem i det Collegium Dacicum, som oprettedes af den lzrde Peder Arnfast. 
Man kender til 75 danske »scholarer«, der i det 13. og 14. århundrede fra Paris 
hjemfgrte magi~tergraden.~ 

Også i selve Kgbenhavn ansporede byudviklingen til en arbejdsdeling og 
en specialisering med en koncentreret uddannelse eller udvikling af de intel- 
lektuelle fzerdigheder, og i 1479 fik byen det universitet, som definerer sig 
som Kgbenhavns Universitet, samtidig med at det definerer Kgbenhavn som 
en universitetsby - og dermed en hovedstad. 

Da Kgbenhavns Universitet fejrede 500-års-jubilzum i 1979, lå Universi- 
tetets hovedbygning stadig ved Vor Frue Kirke, sådan som den har gjort stort 
set siden universitetets grundlzeggelse. Men samtidig var universitetet midt 
inde i den serie af omvzltninger, hvis formål var at samle universitetet, men 
som samtidig fgrte til en sprzengning af byen. Når Steen Eiler Rasmussen i sin 
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