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Universiteternes midaldrende forskere var i

1970’erne unge studenteroprørere. Sammen var de

utilfredse med hele Systemet (med stort S), som

samfundet dengang blev kaldt med en marxistisk

retorik. Også måden forskningen foregik på ved uni-

versitetet stod for skud. De unge oprørere formule-

rede derfor alternative egalitære idealer for en

nyindretning af samfundet og af universitetet. I dag

sidder mange af de tidligere oprørere som universi-

tetsansatte, der er ganske tilfredse med at passe sig

selv og deres forskning. Ikke engang den nye univer-

sitets- og ledelsesreform kan samle de tidligere op-

rørere i en fælles protest mod den øgede styring og

kontrol med deres arbejde. I hvert fald har prote-

sterne været få. 

Betyder det, at de tidligere studenteroprørere 

tog fejl i deres ungdoms dage, godt ved det og lider

af dårlig samvittighed over deres dispositioner i

1970erne? Er virkeligheden i dag, at der er grund til

stor tilfredshed med at være forsker, selv med ud-

sigten til et mere hierarkisk organiseret universitets-

system? 

Asterisk har talt med en af de tidligere unge 68-

oprørere, den nu 65-årige pensionerede professor i

tekstvidenskab Søren Baggesen, om han stadig hol-

der fast i sine oprørsdages idealer for universitetets

forskning. Og Asterisk har spurgt en af de få nye 

oprørere, den 43-årige lektor Dorthe Jørgensen fra

Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet, hvor-

for hun er utilfreds med de tidligere ungdomsop-

røreres måde at være forskere på. 

Høvdinge og indianere

Under indtryk af studenterrevolten i Frankrig i maj

1968 skrev Søren Baggesen som 30-årig amanuen-

sis ved Institut for Litteraturhistorie ved Aarhus Uni-

versitet et indlæg i tidsskriftet Kritik. Inspirationskil-

den til indlægget var venstremarxisten Herbert

Marcuses civilisationsanalyser. Med disse analyser

og egne erfaringer i bagagen tog Søren Baggesen et

opgør med universitetet som et hierarkisk system,

hvor den enkelte forskers funktion var at opretholde

eller forbedre sin status i systemet, det vil sige at

meritere sig ved at udgive bøger, artikler og afhand-

linger. Søren Baggesen var kritisk over for kravet om

at dokumentere sin indsats som forsker på denne

måde. Han kaldte det et krav om at levere fikserede

resultater, der stred mod forskningens egentlige 

karakter som en proces, der var bedst tjent med at

blive organiseret som en samtale mellem ligestil-

lede. Og det krævede ifølge Søren Baggesen, at der

blev indført universel studieløn for alle forskere.

Altså intet institutionelt hierarki mellem forskere,

hvor nogle var mere end andre som udgangspunkt.

Den enkelte forskers styrke måtte vise sig i samtalen,

hvor den person, som deltog med størst åndelig

adræthed og intellektuel skarphed, ville samle sam-

talen omkring sig. 

»Jeg skrev artiklen stærkt inspireret af marxismens

egalitære tankegang, og i en periode hvor universi-

tetet virkede utrolig elitært og forbenet i sin måde at

fungere på. Men når jeg i dag læser min artikel smi-

ler jeg lidt overbærende af den, når det gælder den

totale egalitære drøm, jeg og en masse andre havde

dengang. Jeg tror ikke mere på, at en virkeliggjort

kommunisme er forenelig med racen homo sapiens,

og da slet ikke med et moderne menneske i et tek-

nologisk avanceret samfund. Så den side af sagen er

hurtigt overstået. Vores samfund har brug for hierar-

kier, hvor nogle er høvdinge og andre indianere. 

Og på universitetet må det være sådan, at de bedst

kvalificerede forskere bliver udnævnt som høv-

dinge,« siger Søren Baggesen.

Publicér eller pis af

»Mit grundsyn på forskningen som en proces har jeg

imidlertid ikke haft grund til at forlade. Som jeg også

skrev i 1968, betyder det at opfatte forskning som en

proces organiseret som samtale ikke, at resultater i

form af artikler og afhandlinger forsvinder. Men det

giver et andet syn på resultaterne, der i stedet for en-

degyldigheder som oftest bliver foreløbigheder og

indspil til samtaler, der ikke slutter. Hvorfor? Fordi 

resultaterne rejser nye spørgsmål, der kræver nye

undersøgelser og nye resultater, der heller ikke er

endegyldige. Men måske vil jeg i dag sige, at det ville

være udmærket, hvis forskere oftere fik publiceret

deres foreløbige resultater, så vi dermed fik et større

flow i udgivelserne. Samtidig vil jeg dog gerne ad-

vare ved at pege på truslen om, at forskningen kan

stivne i et resultatjageri, der kan underbetone det

processuelle og kvaliteten af forskningsresulta-

terne,« siger Søren Baggesen. 

Resultatjageriet kan også kaldes et meriterings-

ræs, der på amerikansk kaldes ’Publish or Perish’,

som kan fordanskes til »Publicer eller pis af«. Det 

lyder ikke som noget særlig kønt eller attraktivt prin-

cip for forskningen. Det mener Søren Baggesen hel-

ler ikke, det er: 

»Jeg er ikke i tvivl om eksistensen af et voldsomt sti-

gende krav om, at forskere skal meritere sig. Hvis

dette krav bliver umådeholdent, vil forskere komme

til at fokusere for meget på, om det de laver umid-

delbart er meriterende. Det er farligt, for det fører

nemt til konformitet i forskningsresultaterne. For-

skerne vil søge at være i overensstemmelse med de

rådende normer og producere hurtige resultater, der

på grund af et opskruet hastighedskrav ikke altid er

særligt velgennemtænkte. De rådende normer kan i

øvrigt sagtens være det enkelte faglige miljøs egne,

og dermed er risikoen også, at meriteringsræset kan

føre til, at forskningsmiljøerne stivner og isolerer sig i

egen selvforståelse. I de sidste par år af min tid på uni-

versitetet synes jeg desværre, at den tendens tog til.«

Ung og utilfreds 

Også lektor Dorthe Jørgensen fra Institut for Idé-

historie ved Aarhus Universitet er betænkelig ved

denne tendens til konformitet, som hun mener, 

kimen blev lagt til tilbage i starten af 1980’erne. 

»I 1970’erne siger studenteroprørerne nej til sy-

stemet og forsøger at formulere alternativer. I

1980’erne vender nogle af de samme personer som

universitetsansatte imidlertid 180 grader og siger ja

til det hele. Den postmoderne tidsånd griber i

1980’erne forskerne, og ved at tage den til sig hono-
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rerer de også denne tidsånds ideal om at kunne be-

væge sig glat og gnidningsløst ind i alle mulige tan-

kesæt. Umiddelbart virker forandringen voldsom,

men det er den måske ikke. Hvis studenteroprøret

for nogle i virkeligheden kun var en stil, en attitude

eller en slags mode, har disse mennesker selvfølge-

lig ikke haft vanskeligt ved at blive postmoderne i

1980’erne, hvor den kritiske stil gik af mode. Måske

lader skiftet sig også forklare psykologisk. Jeg har

indtryk af, at en del af de tidligere oprørere i

1980’erne begyndte at forestille sig, at det var på

tide at blive voksne, og at en side af det at være vok-

sen for dem åbenbart bestod i at holde op med at

kritisere systemet,« siger Dorthe Jørgensen og uddy-

ber: 

»Som ung og oprørsk studerende i 1970’erne var

det gratis at sætte sig op mod systemet, men som

voksne i 1980’erne skulle de selv til at forvalte syste-

met. Og at sidde på den anden side af bordet bety-

der, at det ikke længere er omkostningsfrit at være i

opposition. Det har en pris at sætte spørgsmålstegn

ved tingenes tilstand og formulere alternativer til

den. Den pris kan jeg kun få øje på, at ganske få har

haft mod til at betale. Det er de færreste, der virkelig

har turdet insistere på, hvad der er rigtigt og forkert

for et universitet,« siger Dorthe Jørgensen. 

Sin egen bøddel

Ifølge Dorthe Jørgensen er konsekvensen af forsker-

nes postmoderne manér siden 1980’erne, at de helt

frivilligt har stillet sig til rådighed for at realisere po-

litikernes ønsker, der først og fremmest er gået ud på

at styre og kontrollere universiteterne mere. 

»Forskerne har stort set uden videre efterlevet

omverdenens krav, og det har betydet, at universite-

tet er blevet et fattigere og mindre universitært sted

at være. Den intellektuelle ånd er blevet udskiftet

med en mere praktisk og pragmatisk ånd. Dermed

har de universitetsansatte internaliseret bødlen. Det

vil sige, at de i en tid med forringelser og nedskærin-

ger selv har ført kniven frem for at lade andre gøre

det. For eksempel er det hårrejsende, hvor lidt man

I 1970erne formulerede studenteroprørerne samfunds- og universitetskritik. I 2002 sidder en del af de tidligere oprørere som 

forskere, der passer sig selv. Ikke en gang en ny universitetsreform, der truer med øget kontrol og styring af forskernes arbejde,

kan samle forskerne i protest. 
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fra universiteternes side har protesteret mod, at po-

litikerne har ændret universitetet fra et elite- til et

masseuniversitet. I dag er dét løb kørt,« siger Dorthe

Jørgensen, der dog straks går videre til at pege på

nye grunde til, at forskersamfundet burde prote-

stere. En af grundene kalder hun universiteternes

blåstempling af studerendes tendens til at shoppe

mellem kursusudbud ved at opbygge uddannel-

serne i moduler, de studerende så kan vælge frit

mellem. 

»Resultatet af studerendes shopperi er forudsige-

ligt. At uddanne studerende til at være intellektuelle

kræver, at studerende leverer en koncentreret og

langvarig indsats. Men det krav giver mange univer-

sitetsansatte afkald på, når de går ind for den nye

modulopbygning. De er hoppet på en frihedsretorik,

der legitimerer det at shoppe sig til en uddannelse.

Konsekvensen er, at vi i fremtiden vil uddanne færre

intellektuelle og flere teknokrater. Teknokrater er

mennesker, hvis indstilling er praktisk og pragmatisk,

og som derfor heller ikke har de store problemer

med, at politikerne og erhvervslivet definerer univer-

sitetsverdenens formål,« siger Dorthe Jørgensen.

En intellektuel er utilpasset

En vis skuffelse ved universitetet anno 2002 er let at

få færten af hos Dorthe Jørgensen. Men lige så let er

det at spore, at hendes interesse for universitetet

som et berigende intellektuelt miljø ikke er en plud-

seligt opstået tanke. 

»Da jeg i 1970erne begyndte som studerende ved

Aarhus Universitet havde jeg en drøm om at være en

del af et intellektuelt miljø, men ikke nogen særlig

præcis forestilling om, hvad det var, jeg længtes 

efter. Jeg kan dog huske, at jeg gik rundt og forestil-

lede mig, hvordan det må have været for datidens

intellektuelle at deltage i det åndsliv, der prægede

klubberne og caféerne i 1920’ernes Berlin og

1940’ernes Paris. Dengang bestod intellektuelle af

en sammensat skare af studerende, forskere, kunst-

nere og forfattere, der var engageret i utvungne og

intense samtaler. Det var også mennesker, som på

den ene eller den anden måde virkede utilpassede i

forhold til det omgivende samfund,« siger Dorthe

Jørgensen.

Dorthe Jørgensen har i bogen ’Viden og visdom.

Spørgsmålet om de intellektuelle’ forklaret, at intel-

lektuelle er utilpassede, fordi de af væsen møder alt

med spørgsmål og i deres søgen efter sandhed der-

for altid er på vej ud over det umiddelbart forelig-

gende. I bogen kan man læse om den græske tæn-

ker Sokrates som et eksempel på en af historiens

første intellektuelle. Ikke så meget fordi han kritise-

rede magthaverne, som fordi han søgte sandheden.

Siden Sokrates har den intellektuelles hovedrolle

gennemgående været at tage vare på samfundets

grundlæggende værdier. Og en grundlæggende

værdi for den intellektuelle har været modet til at

søge sandheden, også selv om den var upopulær

hos magthaverne. Dorthe Jørgensens signalement af

en klassisk intellektuel er altså en person, der har en

prioriteret rækkefølge af principper: Søg først sand-

heden, sig den dernæst og tænk ikke som sand in-

tellektuel på hvor populær, du bliver ved at gøre det.

Men har hun selv erfaret at være i intellektuelle om-

givelser? 

»Som studerende oplevede jeg i det mindste

nogle år en flig af at være del af et intellektuelt stu-

dentermiljø, hvor mennesker på én gang var

søgende og skabende. Desværre er min erfaring

som forsker, at der er langt mellem åbne og beri-

gende intellektuelle udvekslinger. Søge er der nok,

der gør, men der er for få forskere, som er modige

nok til at tage vare på grundlæggende værdier eller

give bud på nye tankegange. Min studenterdrøm er

derfor kun halvt opfyldt. Og årsagen er formentlig

blandt andet den postmoderne tidsånds indtog, der

har ført forskersamfundet til en anti-intellektuel 

accept af voksende meriteringskrav om at produ-

cere stadigt flere undersøgelser og kandidater uden

at tage hensyn til produktets kvalitet,« siger Dorthe

Jørgensen. y
Claus Holm 

clho@dpu.dk

Fra utilpas til veltilpas 

>

Pensioneret professor i tekstvidenskab 

Søren Baggesen 

Tidligere Aarhus Universitet

Lektor Dorthe Jørgensen

Institut for Idéhistorie ved Aarhus Universitet

FO
TO

: 
PO

LF
O

TO


