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Presbytteron kreitton. Det gamle er
det bedste. Sådan lød maksimen i
den antikke verden. Grækerne ud-
trykte det netop på den måde,
mens romerne havde deres pen-
dant og jøderne deres. Sådan var
det i alle de antikke eurasiske kul-
turer. Kun det, der kunne påberåbe
sig ælde og derigennem værdig-
hed, blev tilskrevet betydning og
regnet for noget. Det nye og mo-
derne derimod blev mødt med
mistro. Cæsar fortæller således et
sted i ”Gallerkrigen” om en per-
son, at han var den, som bestan-
digt begærede alt nyt (cupidus re-
rum novarum). Det var bestemt ik-
ke positivt ment.

I dag er det anderledes. Klassisk
er i nogle sammenhænge på vej til
at blive et skældsord. Det klassiske
universitet f.eks. er, forstår man,
en betegnelse for en type uddan-
nelse, der ikke har formået at til-
passe sig og følge samfundsudvik-
lingen. Meget forståeligt er klassi-
ske dyder som f.eks. sprogkompe-
tence derfor også blevet en saga
blot. Vi sætter i Danmark en ære i
at tale skoleengelsk, mens vi lader
hånt om Europas andre betyd-
ningsfulde sprog som fransk og
tysk − for slet ikke at tale om klas-
siske sprog som latin og græsk. 

De er udtryk for det bedagede,
som ikke kan levere, hvad det mo-
derne samfund mener at have

brug for. Samfund identificeres i
denne sammenhæng i stigende
grad med dansk erhvervsliv og i
særdeleshed DI. For er de netop ik-
ke de rigtige til at fortælle univer-
sitet og samfund, hvilke kandida-
ter universiteterne skal uddanne?
Ja, bør universiteterne ikke i langt
større omfang tage ved lære af DI’s
vismænd og profetinder, som siger
snart det ene, for så ugen efter at
sige noget andet?

Og som om det ikke var nok, har
dannelsesfilistrene også vundet
indpas i hirden af folkevalgte poli-
tikere, som sætter en ære i at tale
DI’s repræsentanter efter munden.
Det seneste eksempel er regerin-
gens udpegning af et udvalg med
den florissante titel ”Udvalget for
kvalitet og relevans i de videregå-
ende uddannelser”. 

Her kan man, meget symptoma-
tisk for den aktuelle kultur- og
samfundsudvikling, hæfte sig ved,
at udvalget udelukkende består af
økonomer eller talmajestæter. Jeg
anfægter ikke udvalgets økonomi-
ske sagkundskab; men det er tan-
kevækkende, at der blandt udvalg-
ets fem medlemmer ikke er nogen
med dokumenteret evne til at føre
deres regnskab over 3.000 år tilba-
ge, og mindre kunne måske også
gøre det. 

Vi står derfor over for et tidehverv,
hvor klassisk trods dets betydning
gennem størsteparten af Europas
historie har fået ny valør. Der er
talrige eksempler på, at betegnel-
sen i dag bruges negativt, ikke
mindst i den uddannelsesverden,
hvor man om noget burde vide
bedre og hæge om klassiske huma-

nistiske dyder. Men kan det virke-
lig være rigtigt?

Jeg vil ikke så meget slå et slag
for en besindelse på historien, som
jeg vil argumentere for, at den
”nedgøring”, der aktuelt rettes
mod humaniora og det klassiske
universitet, hviler på en grundlæg-
gende misforståelse og er kontra-
produktiv i forhold til, hvad man
ønsker at opnå. 

Den er et åndsløst udtryk for det,
som det klassiske universitet var
en af de mest sikre garanter for at
bibringe kultur og samfund, nem-
lig analytiske evner, dannelse,
selvkritik og kvalificeret viden. Før
man affejer dette synspunkt som
udtryk for patosfuld konservatis-
me og fortidsnostalgi, bør man gø-
re sig den ulejlighed at overveje
universitetets kultur- og sam-
fundsmæssige rolle og funktion i
et historisk perspektiv. Det er et
potentielt værn mod at begå nye
dumheder.

Jeg indrømmer blankt, at uni-
versiteterne selv har et stort ansvar
for den aktuelle situation. Det er
derfor også rimeligt, at man fra det
omgivende samfund af universite-
terne kræver, at de skal kunne do-
kumentere værdien af deres ud-
dannelser og i den sammenhæng
også deres relevans for arbejdsmar-
kedet. 

Men en ting er et berettiget krav
over for navnlig nogle universite-
ters og specifikke uddannelsers an-
svarsløse vokseværk, noget andet
er helt at overlade det til det omgi-
vende samfund at bestemme,
hvordan universiteternes fremtidi-
ge uddannelsesretning og delvist

forskning, for så vidt som der eksi-
sterer en tæt forbindelse mellem fi-
nansiering og uddannelse, skal se
ud. Det er af flere grunde bekym-
rende.

For det første er det sådan, at jo
mere man sætter sig for at lade
universiteterne diktere af, hvad
man båret af tidsånden blandt po-
litikere og i dansk erhvervsliv op-
fatter som de aktuelle kultur- og
samfundsbehov, desto større er ri-
sikoen for, at uddannelse og forsk-
ning hægtes af udviklingen. Man
opnår kun det kortsigtede og over-
fladiske. 

PH sagde med dyb sandhed, at
man skal tænke historisk om nuti-
den og moderne om fortiden. Hvis
samfundet vil bestemme, hvilken
vej universiteterne i forskning og
uddannelse skal bevæge sig, står
man i risiko for at blive tidsåndens
lakajer, fordi man mod egen inten-
tion kommer til at cementere nuti-
dig vanetænkning og uigennem-
skuede fordomme. Man får med
andre ord ikke skabt plads til det
element af selverkendelsens kriti-
ske radikalitet og langsigtet tænk-
ning, som er forudsætning for, at
der virkelig kan tænkes og skabes
nyt. 

Jo mere politikere og repræsentanter
for dansk erhvervsliv tror, at de
kan forudsige den vej, ad hvilken
universiteterne skal bevæge sig,
desto mere risikerer de bare at fly-
de med den vej, tidsånden blæser;
men det fører hverken erhvervsliv
eller samfund videre. Tværtimod.
Man luller sig ind i vanetænkning.
Jeg mindes f.eks. ikke at have hørt
advarsler fra politikere, ledende er-

hvervsfolk eller økonomer om en
forestående finanskrise. 

For det andet skal man, hvad ik-
ke mindst økonomer og repræsen-
tanter for erhvervsliv burde vide,
være risikovillig. Hvis der er en
ting, man i den sammenhæng kan
lære af historien, så er det, at man
aldrig på forhånd kan vide, hvor
de store fremtidige gennembrud
kommer til at ske. 

En lang række af de væsentligste
forskningsmæssige nybrud er
kommet bag på de fleste. Havde
man gennem stram strategistyr-
ring villet fremmane dem, er det
langt fra sikkert, at de var indtruf-
fet. Der eksisterer i al forskning et
stærkt element af leg. Megen af
denne leg kan virke nyttesløs og
økonomisk urentabel; men det
mærkelige er, at den ofte har ført
til en række af de store og nye op-
dagelser, som de færreste af os ville
være foruden.

Der er ikke tvivl om, at navnlig
humanister i den aktuelle debat
må stå model til megen kritik af
det nyttesløse i deres fag og de ud-
dannelser, de udbyder. I min egen
snævre verden uddanner vi ikke
længere flertallet af vore kandida-
ter til at blive gymnasielærere. Ba-
chelorer, kandidater og ph.d.’ere
ender en lang række steder, som vi
for blot få år siden ville have for-
svoret ville være et muligt arbejds-
marked. Nogle sidder i ministerier,
andre i kommuner, nogle i de sto-
re organisationer, atter andre er
endt i danske virksomheder. Deres
kvalifikationer er åbenlyse, for de
har fået en solid faglig humani-
stisk uddannelse, som samtidig
præsenterer dem for f.eks. noget af
den mest avancerede form for cut-
ting edge evolutionspsykologi og
kognitionsvidenskab. 

Vi skal flytte os i forhold til ar-
bejdsmarkedet, siges det. Jeg har i
min egen verden noteret, hvordan
det er sket, uden at man behøvede
at gribe til topstyrring og strategi-
skabeloner.

Måske skulle man − i stedet for igen
at opfinde den dybe tallerken −
vende tilbage til kilderne, til det
klassiske universitet. Det har fak-
tisk i en snart 800-årig lang perio-
de været til stor gavn for samfun-
det, som tidligere forstod, at det
ved at overlade til dem, som havde
forstand på uddannelse og forsk-
ning, kunne få sin investering
mangefold igen. 

Nogle gange var en indsats
spildt; men set i forhold til den
samlede investeringsmængde har
der altid været en gevinst. 

Vi har humanister og klassisk
dannelse for at holde os fast på hi-
storien, så vi ikke risikerer at begå
tidligere tiders fejltagelser. Vi har
også humanister og humanistiske
uddannelser kendetegnet ved me-
get solide analytiske færdigheder
for gennem en stadig besindelse
på historien og de anderledes ver-
dener at sikre os mod ikke at for-
falde til vanetænkning og forlade
os på uigennemskuede fordomme.
Tør vi opgive det? 

Vi er godt på vej til at svare ja,
hvis vi overlader det til DI at be-
stemme universitetsuddannelser-
nes og forskningens fremtid.

Hvis samfundet vil bestemme, hvilken vej universiteterne skal bevæge sig, står man i risiko for at blive tidsåndens lakajer,
fordi man mod egen intention kommer til at cementere nutidig vanetænkning og uigennemskuede fordomme.
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