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Filosoffen Ludwig Wittgensteins veninde 
Fania Pascal fik fjernet sine mandler på ho-
spitalet. Hjemme igen blev hun ringet op af 
Ludwig. Han ville høre, hvordan hun havde 
det.  ”Jeg føler mig hundesyg,” svarede Fania.  
I samme øjeblik ophørte Ludwigs høflighed, 
og indigneret vrissede han: ”Du ved ikke, 
hvordan en syg hund føler sig.”  

Historien finder man i filosoffen Harry G. 
Frankfurts lille bestseller On bullshit. Frank-
furt bruger Wittgenstein og historien til at 
udpege Fania Pascals udsagn som en omgang 
bullshit.  For ifølge Frankfurt har hun ikke 
adgang til den følelse, som hun prætenderer at 
have, nemlig fø-
lelsen af at være 
”hundesyg”. Der 
er derfor tale 
om misrepræ-
sentation eller 
– om man vil – 
bullshit. 

Men Harry 
G. Frankfurts 
ærinde ræk-
ker videre end 
til at brokke 
sig over Fania 
Pascals bullshit. Frankfurt mener, at det er et 
gennemgående træk ved vores kultur, at der 
er så meget bullshit i omløb. Alle ved det, alle 
bidrager til det, og vi gør det i ophøjet ro, da 
vi har tillid til, at vi kan skelne skidt fra kanel. 
Men her overvurderer vi nogle gange os selv. 
Situationen kræver nemlig de rigtige personer, 
bullshit-detektorer, som kan genkende virke-
ligheden ved at bruge den rigtige videnskabe-
lige tilgang. De rigtige personer bliver folk som 
Frankfurt selv – forskere der underlægger sig 
et begreb om sandhed og kriterier for, hvornår 
noget er sandt eller falskt. 

Problemet for Frankfurts løsning er, at den 
abonnerer på en tid, hvor forskningen havde 
en anden autoritet, end tilfældet er i dag. 

Fra videnskab til retorik
I dag er universitetet blevet til et serviceuni-
versitet. Det betyder, at der ikke længere er 
tale om ophøjet formidling af sandheden, men 
om kommunikation med ligeværdige brugere. 
Brugernes kriterium er, om forskningen er 
troværdig i betydningen relevant og nyttig for 
dem. Det sætter forskerne i en ny situation. En 
retorisk situation. 

Retorik beskæftiger sig med mødet mellem 
forskellige rationaler og med spørgsmålet om 
troværdighed. Retorik handler om at overbe-
vise og begejstre i situationer, hvor der ikke 
er én entydig, saglig eller sand løsning. Det 
handler om effekt. Når det er sagt, så er og 
bør sandhed være en vigtig og central kilde 
til effekt, når det gælder universitetsforskeres 
kommunikation med det øvrige samfund. Der 

er ikke et auto-
matisk fjendskab 
mellem retorik og 
sandhed. Men uni-
versiteterne er i en 
retorisk situation, 
hvor de skal over-
bevise i forhold 
til flere og andre 
kriterier end sand-
hedskriterier – 
men dog med ud-
gangspunkt i det. 
Det skaber krav 

om at mestre nye kompetencer og mulighed 
for at udvikle et nyt generøst og improvisa-
tionsvenligt universitet. Først til begejstring 
som ny kompetence.

er begejstring bullshit?  
I 2003 udgav professor Bøje Larsen og forsk-
ningsmedarbejder Peter Aagaard bogen På en 
bølge af begejstring…om statsstøttede viden-
centre og projekter. Bogens tese var, at vi er på 
vej ind i et begejstrings- og projektsamfund, 
hvor en ny type forsker – den begejstrede pro-
jektmager – er begyndt at dominere. Denne 
projektmager er en fremragende retoriker, 
ultra-ambitiøs og i stand til at opspore, forme 
og frem for alt skabe begejstring for nye 

intellektu-
elle trends. 
Larsen og 
Aagaard 
bedyrede, at 
de ikke havde 
noget imod 
begejstring, men 
i bogen – og den 
offentlige debat, den 
førte med sig – var 
deres konklusion: ”Jo 
mere fravær af viden og jo 
større et logisk hul, jo mere 
efterspørgsel efter begejstring.” 
Konkret kritiserede de etableringen 
af det tidligere Learning Lab Denmark 
for at være baseret på en banalitet, nemlig 
sondringen mellem undervisning og læring 
og en ide om, at læring var for lidt studeret. 
Professor og daværende direktør for Learning 
Lab Denmark, Hans Siggaard Jensen, tog 
til genmæle. I Politiken 27. september 2003 
markerede han, at kritikken fejlede ved at 
forveksle etablering af projekter – at få 
dem besluttet politisk – og så de projekter, 
forskningsorganisationer efterfølgende 
realiserer. Det oversete – men interes-
sante – ved debatten var, at der midt i al 
uenigheden var enighed om, at begej-
strings- og synlighedsprojekter spiller 
en salgs- og forretningsstrategisk rolle, 
når forskningsinstitutioner skal gøre 
politikere opmærksomme på og villige 
til at finansiere projekter. Men er det 
ikke en accept af bullshit som nyt vil-
kår? Det kommer jeg tilbage til. Først til 
baggrunden for at tale om det generøse 
universitet. 

improviseret saglighed
Ideen opstår ikke alene som kon-
sekvens af nye ydre krav til univer-
sitetet, men også som resultat af 
et selvopgør. Det er docent, D.Phil. 
Hans Fink, Aarhus Universitet, 
eksponent for, når han anbefaler 
et ideal om en rigere saglighed, der 

det generøse universitet 
– mellem bullshit, brok 
og begejstring
Den generøse forsker overskrider den faglige sandhedszone, når han 
kommunikerer i offentlige sammenhænge. Det skaber begejstring  
– og brok over forskere, som er involveret i bullshit-kommunikation 
uden videnskabelige belæg. Men både begejstring, kritik og risiko 
for bullshit er en del af et intellektuelt forskerliv på det moderne 
generøse universitet.   

”” Heldigvis har bullshittere 
ikke de bedste overlevelsesbetin
gelser blandt forskere. En for
skers troværdighed er trods alt 
baseret på, at vedkommende er 
risikovillig og parat til at lade 
sig kritisere og korrekse.
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