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~ARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT FOR OlDTIDS- OG 
MI DO El ALOE RFORS KNI NG 

IB-1980-11 

2. sept. 1980 

Til stede: Erik Ostenfeld (bestyrer), Bent Dalsgaard Larsen, Poul 
Ole Jastrup, Dorthe Fuglede. 

Fraværende (med afbud): Hans Gregersen, SØren Chr. Hindsholm. 

- / -

l. Godkendelse af referater fra IB-møder nr. 9 den 2.6.80 og 
nr. 10 den 19.6.80. 

Referaterne godkendtes. 

2. Det blev overdraget til Jastrup og Dorthe Fuglede at behand
le repro-sagen og komme med forslag til praktisk forvaltning. 

3. Nyt mØde blev fastsat til 25. august kl. 13. 

4. Eventuelt. 

Intet. 

MØdet sluttede kl. 15.15. 

Erik Ostenfeld Bent Dalsgaard Larsen 

referenter ad hoc 

I forbindelse med godkendelse af ovenstående referat tilbagekal
des hermed fØlgeskrivelsen af den 22.8 til tidligere referatudkast 
af 20.8.80. 

Erik Ostenfeld 
Bestyrer 



~ARHUS UNIVERSITET lB-1980-12 

12. sept. 80 INSTITUT FOR OlDTIDS· OG 
MIDDElAL DERFORSKNING 

Ti!_~~~~: E. Ostenfe1d (best.yrer), P.O. Jastrup, Bent Dalsgaard 
Larsen og Dorthe Fuglede. 

Fraværende 
med afbud: Hans Gregersen og Søren Chrj.stian Hindsholm. 

- O -

_._~~dd~.~.!~er_!~~_Bestyreren . 

Instituttet har modtaget: 

a) Skrivelse fra Universitetet vedr. prorektor valg. En kopi er uddelt 
til lærerne~ 

b) To publikationer fra Psykologisk Institut ang. et symposium om livs
kvalitet. 

c} Program fra Institut for Litteraturhistorie om åbent universitets
kursus i Litteraturhistorie. 

~d) Fra Universitetet undervisningsassistancebevilling fOT E-SO. O & M 
har fået tildelt 22 konfrontationstimer og Indisk afd.SO. 

e) Bevilling på kr. 200,- til rustutorer. 
f) Fra det Hum FSN skrivelse på grund af registerlovens ikraft~ræden 

med forespørgsel om hvilke fortegnelser der findes på Institutterne 
over studenter og lærere. Bestyreren har til FSN oplyst om Institut
tets studenterkartotek, der ikke indeholder CPR-numre. 

g) En indkaldelse af ansøgninger om rejsegodtgøre15e for deltidslærere 
i E-BO. 

h) Bilag til regelsamling~n vedr. ansøgninger om adgang tj,l studierne 
ved AU uden adgangsgivende eksamen. 

i) Fra Universitetet skrivelse vedr. en konkret sag om bedømmelse af 
en eksarnQnsopgave, hvor der ikke kunne opnås enighed mellem eksami
nator og censor. 

j) Bevilling pi kr. 2.000,- til dækning af indkøb af faglige værker fra 
Franz Blatt's efterladte bibliotek. 

k) Institutavisen fra Nordisk Instit\Jt. 
1) Fra Undervisningsministeriet kopi af skrivelse vedr. officiel invi

tation til Otto Steen Due til at gæsteforelæse på Universitetet i 
Louvain-la-Neuve i begyndelsen af maj Bl og OSDls bekræftende svar. 
IB erklærede sig indforstået med, at OSD i den anledning er bortrejst 
ca. l uge. 

m) Skrivelse fra Universitetet vedr. anvendelse af TAP-kompensations
midler. 

n) Spørgeskema fra SI1Iskapet f6r 
Judaistisk forskning i Norden. 
om Iosephus Latinus. 

Judais~i.sk Forskning i Uppsala vedr. 
Bestyreren ville orientere Selskabet 

o) Fra lnst. for Kunsthistorie orientering om enkelttværfag: Antik og 
Neoklassik. 

p) Fra Engelsk Institut et eksemplar af instituttets skriftserie The 
Dolphin. 

q) Fra valgsekretariatet skriv~lse om afholdelse af ordinære valg til 
samtlige institutråd i valggrupperne II deltidsbeskæftigede videnska
belige medarbejdere og lærere, III TAP, IV studerende. Dptte vilje 
blive taget op på næste IB-møde. 

r) Fra administrationen årsberetrling 7B-79 og InformationsnØgJp 80. 
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5) Fra budg etkontoret vejledning og regler for udlever i ng og Ralg af 
s krift ligt undervisningsmatpriale. Bestyrelse n vedt o g en forelØhig 
vejledning, som ville blive uddelt til lærerne. 

t) RedegØr else fra Peter Terkelsen om hans arbejde med Du Cang e . 

Ev e ntuelt . 

Intet. 

Næste IB - møde fastsattes til mandag den l . september 80 kl. 10.00 

Dorttle Fuglede 



AARHUS UNIVERSITET 
INSTITUT FOR OLDTIDS- OG 
MIDDELALDERFORSKNING 

Referat af IR-møde 19.5.1980 kl. 13.30 i K-l 

IR - 1980-5.l 

6.6 . 1980 

ril stede : Erik Ostenfeld (bestyrer), Holger Friis Johansen, Otto 
Steen Due (til 16 . 25), Bodil Due, Poul Ole Jastrup, Bent 
Dalsgaard Larsen (til 16 . 20) , Ole Thomsen, Giuseppe Torre
sin, Dorthe Fuglede , Karin Wiedemann (til 16 . 25), SØren 
Sørensen , Svend Erik Ma~thiassen, Ulla Jelsgaard, Kirsten 
Holm Nielsen (fra 14.05), Simon Laursen, SØren Chr. Hinds
holm, Hans Gregersen . 

'raværende 
Ged afbud : Erik Hjortshøj. 

- O -

c. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes, idet dog GT anbefalede, at flere ting 
blev sat på til hvert IR-møde for fremtiden . 

I. Godkendelse af referaterne fra IR-mØde nr . 3 af 3 . 3 . 80 og det 
extraordinære IR-møde nr. 4 af 24.3.80. 

Referat 3 godkendtes med den rettelse af en trykfejl, at "pkt . 
9 & 11" under pkt. l ændredes til " pkt. 9 & lO". 

Referat 4 godkendtes. 

l . Bemærkninger til IB-referaterne nr . 4-7, 25 . 2 . 80, 17 . 3 . 80, 
31 . 3 . 80 & 14.4 . 80. 

Intet. 

l . Meddelelser fra bestyreren . 

a) Ferietillæg vil blive udbetalt i maj måned og være til disposi
tion ultimo maj . 

b) Instituttet har fra Lønadministrationen modtaget en oversigt over 
alle lønsatser pr . 1.4.80. 

c) HF har indkaldt forslag til prisopgaver for året 1981 m. sidste 
indsendelsesfrist 9.6.80. Efter en kort ordveksling konkluderede 
bestyreren, at han ville undersØge de nye regler vedr. prisopga
ver nærmere og derefter skriftligt indhente eventuelle forslag 
hos relevante forslagsstillere. 

d) Stedfortræderen BDL orienterede om arbejdet med den danske 
Du-Cange . Eftersom der er skiftet bevillingshaver (for øjeblikket 
EO), havde lønudbetalingen indtil videre ikke fungeret, og ansøg
ninger om henholdsvis tillægsbevilling og senere kvotabevilling 
(3/5 stilling) p . g . a. Peter Terkelsens nyligt erhvervede cand.mag . 
-examen var trukket i langdrag . For Øjeblikket rykkedes der for 
bevillingsskrivelsen for at få lØnudbetalingen i orden. 

I samme forbindelse udtryktes der fra flere sider ønske om at 
have PT med til kommende IR- mØder som gæst med taleret. Det mær
kede bestyreren sig, og PT ville for fremtiden også modtage ind
kaldelser til IR-møder. 
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5. Meddelelser fra Studienævnene. 

Intet fra Indisk Studienævn. 

Studienævns formand SL kunne fortælle, at FSN havde godkendt old
tidskundskabsexamensordningen, og at undervisningen altså ville 
starte efter planen til september 1980. Derudover henviste han 
til SN-referaterne for oplysninger om de skrivelser, der derud
over havde lagt beslag på SN ' s tid. 

Meddelelser fra HF . 

på forespørgsel forklarede POJ den seneste udvikling i dekanatets 
forsøg på at afbøde de værste konsekvenser af budgetreformens 
nedskæringer . Situationen for 1981 var endnu ikke helt afklaret , 
men undervisningsassistentkontoen var ca. halvt fyldt op og ville 
få, hvad der eventuelt yderligere kunne reddes. 

7. Meddelelser fra Klassikerforeningen og Folkeuniversitetet . 

a) Klassikerforeningen 

Bestyreren refererede fra et møde i Odense 17.4 . 80 i KF's kontakt
udvalg til universiteterne . på mØdet var man kommet vidt omkring 
og havde behandlet bl . a. følgende: Udvalgets funktion, de klas
siske fags stilling i gymnasiet, forholdet mellem gymnasium og 
universitet , efteruddannelsesmuligheder, udgivelser, muligheder i 
radio og TV for fagrelevante udsendelser og uddannelsespolitik 
generelt . 

Bestyreren fremlagde friske tal for antallet af studerende ved 
fagene i henholdsvis KBH. (ca. 170) , Odense (38) og Århus (55). 
Han pointerede KF ' s generelle ønske om bedre kontakt og udveksling 
af oplysninger mIm . foreningen og universiteterne, og specielt 
kom han ind på uofficielle tilbagemeldinger fra skuffede studen
ter til deres gamle lærere om rusundervisningens mangler på uni
versiteterne. BD og HFJ proteste rede imod, at KF blandede sig i 
universitetsanliggender på den måde, da kritikken jo for at have 
effekt burde gå fra student til SNo OT forsikrede imidlertid, at 
Theklubben under SN var i fuld gang med behandlingen af netop pro
blemerne ved studiestart. 

Bestyreren fortsatte med oplysning om , at der er ledige stillinger 
i fagene, hvilket OSD anbefalede blev meddelt , f.eks. i Information 
og Debat, og om, at OUC havde en praksis med at gøre opmærksom 
på sig selv ved at få gymnasieelever på besøg . HFJ anbefalede, at 
dette forsøgtes genindført på Au , og BD mente, der i den forbin
delse måske kunne hentes midler fra den centrale studievejledning; 
den burde KF i hvert fald informeres om . I samme forbindelse på
pegede GT mulighederne for at give oplysninger om jobmUlighederne 
i de klassiske fag i forskellige fagblade og derved fremme rekrut
teringen af studerende. 

Endelig omtalte bestyreren KF ' s interesse i at få oplysninger om 
f.eks. ideer til efteruddannelseskurser eller projekter med under
visningsmateriale, så samarbejdet om disse ting kunne fremmes. 
Dette fandt HFJ nyttigt, og han så gerne, at der blev tale om gen
sidige oplysninger, så universitetet kunne være bedre informeret, 
f.eks. om latinens nuværende og kommende stilling i gymnasieskolen . 

Under dette punkt omtalte OT et kommende møde i udvalget, der skal 
tage sig af kontakten til AUC . på dagsordenen ville være bl.a. ud
dannelse af oldtidskundskabslærere på AUC, herunder stilling til 
en klassisk filolog, en unders)gelse af betydningen af sprogind
læring på 9. klasses niveau og mulighederne for at ændre klassiker-
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grenen, i første omgang med forsøg med indplacering af tysk el. 
engelsk i 2. & 3. g . 

b) Folkeuniversitetet . 

Bestyreren berettede om de gode muligheder for FU-kurser udenfor 
universitetsbyerne . Han havde på sidste programudvalgsmøde fore
slået emnet "Nero· som et tilbud til FU i Aarhus, og det havde 
der vist sig at være interesse for. 

I E80 ville der på FU i Aarhus komme Kursus-afsnittet Filosofi, 
omhandlende "den antikke opfattelse af mennesket - mellem kultur 
og natur", og dette ville så lægge op til en tværfaglig forelæs
ningsrække fra FBI over "menneskets natur". Desuden starter så 
grundforløbet forfra . Til forlØbet i efteråret modtog han selv 
og GT gerne hjælp fra andre. 

BO fortalte, at forlØbet i FBO over græsk drama nu var planmæs
sigt færdiggjort med 9 deltagere, og GT mindede om nØdvendigheden 
af kontakt til arkæologerne med henblik på grundforløbet i FBl. 

l. Fordeling af undervisningen EBO 

Først omdelte bestyreren udover de 2 af POJ udarbejdede planer 
en tredie plan, herefter kaldet plan Ila . Efter en kort læsepause 
tilsluttede POJ sig denne, og bestyreren kommenterede planen : 
De få ændringer i planen i forhold til plan II skyldtes, at der 
ellers sikkert ikke ville blive nok studerende til de enkelte 
gennemgange. Eneste problem var vægtningen af BDL ' s timer om 
De Anima-traditionen, og her foretrak han, at den principielle 
drøftelp,e blev udskudt, mens de 2 skematimers vægtning som l 
blev taget som en ad hoc-løsning, der netop i sit "ulogiske" kom
promis havde sin styrke. så ville nemlig principielt intet være 
givet og intet afstået. 

Herefter bad SL på SN ' s vegne om en pause , så SN kunne konferere. 

Efter den udtalte SN fØlgende 3 ting ved formanden, SL: l) Det 
stØttede plan Ila, da den plan fuldt ud opfyldte SN's ønsker, men 
udtalte, at De Anima var fremkommet på en ejendommelig måde . Nor
mal procedure der var ønskelig, ja alt andet ville være uheldigt. 
2) Det var udmærket med 2 indplacerede fritekster, men SN hen
stillede til fremtidige timefordelere at spørge SN om en priori
tering af flere Ønsker. 3) SN ' s rådighed over timer i FBI måtte 
ikke indskrænkes, hvilket POJ jo heldigvis havde bekræftet. 

Næstformanden BD supplerede, at SN selvfØlgelig kun havde set på 
skematimer, da vægttimerne var IR's anliggende . 

Dernæst udspandt der sig en længere diskussion om vægtningspro
blemet . EO og HFJ plæderede for vægtningen af de 2 De-Anima-timer 
som l, netop fordi den lØsning var principielt utilfredsstillende 
for begge parter . Den principielle diskussion måtte så vente , og 
det specielle problem var med denne ad hoc-løsning ude af verden. 
Heroverfor betonede GT og OT, at det netop var en beslutning med 
principielle implikationer og ikke et spørgsmål om tal . At udsky
de en principdiskussion ville forgifte mellemtiden, og de mente 
ikke, at proceduren for undervisningsforslag var blevet fulgt . 
Begge anbefalede , at timerne ikke vægtedes . 

BDL erklærer sig i vid udstrækning inhabil . Han mente at have 
fulgt proceduren og forstod ikke kritikken mod sin fremgangsmåde . 
Han ville acceptere vægtningen som l . 
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Hertil sagde OSO, at hvis BOL's skrivelse var konciperet i over
ensstemmelse med 1976-procedurevedtagelsen, måtte timerne vægtes 
som 2; men netop dette havde der jo været uklarhed om. I betragt
ning af, at BOL havde haft 2 præciseringsmuligheder, han ikke 
havde benyttet, nemlig l) da IB opgav det disponible timetal til 
SN og 2) da SN bad lærerne om forslag til undervisningen, bad OSO 
BOL svare på, om han ikke ville acceptere, at timerne ikke blev 
vægtet. 

BOL redegjorde for de principielle uklarheder, han mente der var 
på området og beklagede, at det hele var blevet så problematisk. 
Han sporede en vis uvilje mod netop sine forskningsområder; men 
ville ikke udtale sig om det konkrete problem. Han ville acceptere 
den afgørelse, som IR traf, erklærede sig inhabil og forlod mødet. 

Efter en kort pause fremlagde GT et forslag, der i sin endelige 
udformning kom til at lyde: 

Idet IR anerkender enhver lærers ret til at undervise i til
knytning til sin forskning skal IR dog tilkendegive, at kun 
undervisningstimer, som enten ligger indenfor det af SN Øn
skede eller er anmeldt til IR i overensstemmelse med den i 
IR-referat af 28.10.76, pkt. 10 anførte procedure, kan vægtes. 

Blandt andre var HFJ betænkelig ved formuleringen. Oen var taktisk 
uklog og kunne få dårlige konsekvenser. Hvis den blev vedtaget, 
ville han have til referat, at "flertallets vedtagelse er ganske 
overordentlig dum". 

I et svar hertil sagde KHN, at IR ikke skulle handle i frygt for, 
at helvede brød løs; så langt hun kunne huske tilbage havde der 
været kævl og uenigheder på instituttet, så det var det, der måtte 
stoppes. 

Ved afstemning stemte 9 for, 2 imod , og 3 undlod at stemme. 

Eventuelt. 

Intet. 

Mødet sluttede 17.35. 

Hans Gregersen 
Referent 



,ARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT rOR OLDTIDS- OG 
MIDD E l ALOE R F DR SKNING 

studienævnet 

SN-1980-l0.l 

ll. september 80 

'il stede: Simon Laursen (formand), Ole Thomsen, Bodil Due, Giuseppe 
Torresin, Palle Vinther, Peter Fink. 

- O -

Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen godkendtes, idet man dog vedtog at pkt. nr. 8 kun be
handledes som en diskussion, uden beslutning. 

t Godkendelse af referat nr. 9 den 9~6~80. 

Peter Fink Ønskede følgende rettelser indfØrt til pkt. 6. '6' 
tilføjes foran overskriften. Linje 6 (side 2); efter 'fra' ind
føjes 'en forsøgsordning vedtaget p å SN-mØdet'; efter '25.8.78' 
tilfØjes 'der ikke var fuldtalligt'; 'men' erstattes af 'og'; 
'desuden' tilfØjes efter 'havde'. 
Li~ 7 (s~de 2): efter 'skemaet' tilfØjes 'i september 79'; 'et 
studentermøde' erstattes med' studenternes opsU.llingsmØde'; efter 
'oktober' tilfØjes '79'. 
Linje 8 (side 2); 'været udtrykt utilfredshed med ordningen' erstat
tes med 'efter debat og afstemning vist. sig at være et stort f ler
tal for at føre medlemstallet tilbage til 2 x 4'. 
Linje 9 (side 2): 'oplæste PF fØlgende' erstattes med 'anførte PF 
fØlgende argumenter for den trufne beslutning og utilfredsheden 
med forsøgsordningen'. 
Efter linje 54 (side 2) indføjes: 'I tilknytning til BD's oplys
ning den anvendte fremgangsmåde ved fastsættelse af medlemstallet 
for 80 gjorde PF i øvrigt opmærksom på det påfaldende i, at hver
ken aftalen mellem formand og næstformand eller en diskussion om 
emnet var nævnt med et ord i SN- og IR-referater fra året 79'. 
Linje 9 (side 3): 'PF var fast imod dette med indvilligede til 
sidst heri', erstattes med 'PF mente derimod, at det var vigtigt 
at nå til en acceptabel lØsning på problemet allerede i forårsse
mestret, idet der i slutningen af august ville være meget få stu
denter tilstede på instituttet og derfor ringe muligheder for at 
indkalde til et studentermøde' . 'Der var' erstattes med 'alligevel 
var der'. 

3. Meddelelser fra formanden. 

A SN havde modtaget: 

a. Piece om jObmuligheder for humanister. 
b. Referat af Husudvalgets møde. M.Linton blev valgt til formand. 
c. Oplysninger om parkeringspladser. 
d. Skrivelse fra husudvalget om porcelæn-aflevering. 
e. Fakultetsstudienævnets godkendelse af Oldtidskundskab. 
f. Klage Lil Fakultetsstudienævnet fra Institut for Religions-

historie. 
g. Støtterammer fra SO. 
h. Skrivelse fra registraturen om rusmodtagelse. 
i. Optagelsesl iste. 
j. DispensationsansØgning. 
k. Stillingsopslag for latin for arkæologer og historikere. 
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l. valgpapirer . 
m. Skrivelse om læseteknisk udvalg. 

SN har afsendt: 

n. opslag til klassikerforeningens meddelelser om undervisning i 
efteråret 80. 

o. Brev til Finn Hobelom etableringen af OK-bifag. 
p. Breve til Allan Lund om beviser for deltagelse i Latin for 

arkæologer og historikere. 
q. Brev til registraturen med meddelelse til de nye studerende. 

Meddelelser fra FSN. 

Ingen. 

Nedsættelse af tutorhold. 

Det pålagdes formandskabet at udarbejde skema forslag og tage sig 
af det praktiske arrangement. Man besluttede at opfordre de øvrige 
lærere ved Instituttet til at mØde op og hilse på. Formandskabet 
skulle også fremskaffe oplysninger om det nye suppleringskursus i 
græsk og latin og tage kontakt med J. Ledet-Christiansen om timeplan 
og lærebog. 

Nedsættelse af tutorhold. 

SN nedsatte 3 tutorhold BD og SL tiloldtidskundskabsstuderende 
med baggrund i sprogfag. GT og PV til OK-studerende med historie, 
kristendomskundskab osv., OT og PF til latin, græsk og filologi
studerende. 

Planlægning af arbejdet i efteråret. 

Der var i SN enighed om, at en af de vigtigste opgaver i efteråret 
blev arbejdet med oldtidskundskabsordningen~ Der ville her bl.a. 
blive et stort arbejde med nedlæggelse af retningslinier for dis
pensationer. Arbejdet med turnusplanen måtte også prioriteres hØjt. 

SN diskuterede igen SN's mandattal. Lærerrepresentanterne orien
terede om deres forhandlinger og meddelte, at der i lærergruppen 

**var fuld tilslutning til observatØr-ideen. Studenterne havde end
nu ikke haft mulighed for at hØre deres gruppe og måtte derfor 
fastholde mandatet fra oktobermødet. 
Man diskuterede også de oldtidskundskabsstuderendes behov. Der 
var enighed om, at man Ønskede et studienævn. Det besluttedes at 
afholde et ekstraordinært mØde tirsdag den 2.9.80. Tidspunktet vil
le blive meddelt senere. 

Evt. 

Herunder orienterede OT om forhandlinger ved Alborg Universitets
center ang. eventuel indfØrelse af OK. Der havde været et indle
dende mØde i begyndelse af sommeren med deltagelse af repræsentan
ter fra Alborg Universitet, Arhus Universitet (OT) sam~ Klassiker
foreningen (ved formanden Finn Jorsal) . 

*tilfØjelse: og studievejledningen . 

Bodil Due 
referent 

**ændring: var fuld tilslutning til indfØrelse af en observatør
ordning for studenterne med fuld taleret og ret til del
tagelse i udvalg . 



ARHUS UNIVERSITET 

INSTITUT fOR OLOIIDS· OG 
MIDDflALDERfOR 5KNING 

studienævnet 

SN-1980-11.1 

11. sept. 1980 

ril stede: Simon Laursen (formand), Ole Thomsen, Bodil Du~~, Giuseppe 
- Torresin, Palle Vinther, Peter Fink. 

- O -

l. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Meddelelser fra formanden. 

SN havde modtaget: 

a) Neddeleise om restbeløb på undervisningsassistentkontoen. 

bl Godkendelse fra Fakultetsrådet af OK-bifag. 

c) Læseplan, referat, samt opgaver fra Odense Universitet. 

d) Studietilmeldinger samt dispensationsansøgning . 

el Referater fra København, herunder udkast til ny bifagsordning 
i latin. 

f) Telefonisk orientering fra Ledet Christiansen om suppler ings
kursus i græsk. 

3. Meddelelser fra Fakultetsstudienævnet. Intet. 

4. Studienævnets mandattal i 1981. 

Palle Vinther udtalte på studenternes vegne følgende: Det havde 
ikke været muligt at indkalde til et stort studentermøde, men 
man havd e holdt et fagudvalgsmøde, hvor man havde analyseret 
forholdet og mUlighederne. Man havde her besluttet at frafalde 
forslaget om 2x4, idet man dog stadig fastho ldt og ønskede ført 
til referat, at studenterne anså dette for det bedste mandaltal. 
Man ville i stedet acceptere en ordning med 2x3 mandater plus 
en observatør med taleret og ret ti l at indgå i udvalg. 

Dette vedtoges. 

tiN diskuterede derefter om man allerede i efteriiret burde have 
en observatør, eventuelt som foreslået af GT en oldtidskundskabs
studerende. SL mente, at man burde vente lidt og så spørge de 
OK-studerende om de, som en ad-hoc løsning, ønskede en observa
tør. OT mente at det burde understreges, at der var tale om en 
foreløbig løsning, idet de OK-studerende ikke skulle udskilles 
som en særlig gruppe. Dette var der enighed om. 

SI, formulerede det derpå således , at man i oktober skulle have 
en principiel debat om Observatør-problemet. 

Sluttelig udtalte PF, at det kun var et af problemerne der lØstes 
på denne mAde, og at indførelsen af en observatør ikke kunne 
siges endeligt at løse hele spørgsm&let. Studenterne havde under 
indtryk af den øjeblikkelige situation accepteret lærernes for
slag, men spørgsm&let mAtte diskuteres igen. 



SN-1980-11.2 

Udtalelse til instituttet vedr. de aspekter af et brev fra P.O. 
~ Jastrup, der vedrØrer studienævnet. 

SN diskuterede de studienævnsrelevante aspekter et for et, og 
der var enighed om, at SN ikke kunne se at man havde begået 
procedurefejl. Man havde ikke modtaget nogen følgeskrivelse og 
havde derfor afventet en sådan eller en nærmere forklaring fra 
BDL. Under alle omstændigheder havde man ventet en beskrivelse 
af undervisningen i forbindelse med UT's indhentning af lærer-
ønsker. Heller ikke på IR-mØdet kunne SN siges at have handlet 
ukorrekt. 

Det blev overladt formandskabet at udarbejde en kladde til svar 
til d. 15. 

Eventuelt. 

Under eventuelt drØftede man dels en henvendelse til fagkonsu
lenterne angående praksis med kompetence i OK, dels problemer 
med arkæologiprøven, og problemer med AB. 

Bodil Due 
referent 



UNDERVISlUNGENS 'i'ILRETTELÆGGELSE - UT I S PRAKSIS -
Eftersom unde rvisningen ved de forskellige institutter på Au 

planlægges mege t forskelligt, har redaktionen påtaget sig den op

gave at beskrive, hvordan man planlægger undervisningen ved 0&'<1. 

Hvert år nedsætter studienævne t et udvalg til undervisningens 

tilrettelægge lse (UT). Der finde s også e n turnusplan, hvis for

mål er abstrakt at sikre, at be stemte unde rvisningsforlØb i de 

faste discipline r (stil, ve rsion, historie og samfundsforhold, 

religionshistorie osv.) og be stemte forfatt e rskabe r og genrer 

vender tilbage med bestemte me llemrum for at sikre en rimelig 

fordeling på de enkelte år og de enkelte studerendes studietid. 

Ved undervisningens planlægningstidspunkt - fra i år hvert ef ter

årssemester - træde r UT sa~nen for at unde rsØge , hvad turnus

planen forudsætter i de kommende to semestre. Ud fra en analyse 

af turnusplanen og de sidste års fakti s k afholdte unde rvisning 

fore~lår UT og vedtager Sl~ en he nvende lse til lærerkolle giet 

først og senere - på baggrund af lære rnes svar, kommentare r og 

forslag til konkre tise ring af turnusplanen - en henvendelse til 

de studerende. De t er det skema, som man nu kan få forskellige 

steder på instituttet, og som alle stude r ende bedes udfylde og 

indsende i så .stort tal som muligt. Det e r nemlig på grundlag 

af de svar, at studienævne t træffer den e nde lige be slutning om 

de to næste semestre s unde rvisning. Ved at svare vil e nhve r få 

størst mulig indflyde lse på planlægningen, vil de be skedne res 

sourcer blive anvendt bedst muligt og vil størst mulig tilslut

ning til kurserne i næste seme ster blive sikre t. 

Nu bort fra teorie n og over til det praktiske . Skemaet fås på 

sekretariatet, på biblioteket, på gangen, og som noge t nyt frem

sendes det til lære rne for GSK- kurserne i græsk , så de t kan deles 

ud der. Skemaet skal afleveres forsynet med unde rskrift inden 

fredag de n 21. novembe r kl. 12. 

Studenten udfylde r skemaet ved at tilføje sine e gne kommentarer 

og forslag til de forskellige rubrikke r e ller ved at tage stilling 

til de lærerforslag, som e r trykt i forl~ngelse af de tte og er 

s'~ e t op på opslagstavlerne. I bedes også anføre , om I Ønsker 



undervisninge n på gruncUag af a) tekst på originalsproge t, b ) 

oversat t ekst (statarisk e lle r kursori s k) e lle r c) e n kombination 

af a) og b) • 

OK" studerende finde r de res område r epr æs e ntere t unde r græsk for 

størstede l e n s v edkomme nde, me n det b e taler sig også for dem at 

kigge unde r latin. 

Red. 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

VEDR;1RENDE BODIL DUES 'rHUKYDI'J-GENNEt1GANG 

Time rne fore går fra tirsdag d. 25 som diskussioner på baggrund 

af oversatte passage r samt sekundærlitteratur. Også folk, de r 

ikke har fulgt gennemgange n af ~1e los -dialogen e r v e lkomne . 

Den 25. november er det hensigten at diskutere !>le los-dialoge ns 

be tydning og place ring ud fra Jacque line de Romilly L ' i mperialis 

me Athe ni e n p. 230 ff. samt Hans He rte r: Pylos und :Ie los i Wege 

der Forschung-binde t om Thukydid. Til s amme nligning l æses Athe 

nie nsernes tale i l. bog §§ 72 - 78 . 

Programmet e r i Øvrigt kort fortalt fØlgGnde~ 

tirsdag d. 2 . - 12. ; Perikl~ s ' tale ri 2. bo g §§ 13- 1 4, 34 - 46 og 

5 9- 65. 

tirsdag d. 9~-l2. : Kleon og Diodotos ' tale r i 3. bog §§ 35-49 

samt 0§ 81--8 3 (Korkyra) . 

tirsdag d. 16 .-12. 1 Nikias o g Alkibiades' tale r før Siciliens

ekspedi tione n, VI 8··· 25. 

Bodil Due 



A:RERNES FORSLAG TIL UN DERVI SNINGEN I FORÅRET OG EFTERÅRET 81 

fUDENTERNE Biml,S HUSKE , AT DE p;'. STUDENTEHSpr,RGESKElv,hET KM'1 

INTEN ANFØRE EGNE ['ORSLAG 

IL1,ER 'I'AGE STILLING TIL NEDENSTJlENDE LÆRERFORSLAG 

FORAHE T 81 

,1'(mk I pros. introd. 
~ 

poesi. introd . 

II tr;:'gedle, af S N foresl;et: på grundlaq af oversæt.telse. 

Lærerforslag : 

A. Euripj des-tragedier i tilknytning til P. lJellacot.t. 

lyrik, 

Ironic Drama 

B . Kvindeproblematik fx. centreret om ægteskab: 

A. Supp., S . Trach., E . Alc ., Med., Jon etc. 

Lærerforslag : 

A. Simonides og andre, tekstSfE.~nnemganq 

B. Sappho 

C. Sappho/Alkalos . -"-
af SN foreslr3et pÅ. 9r1.1ndlag af oversættelser 

gennemgang i pol.itisk filosofi. 

Lærerforslag : 

tema ti sk, .. 
, j 

A . Sokratest jPlatons (+evt. l\ristoteles') moralfilosof! . 

B. Platon, Gc:r-qias 

fr i tekst, Lærel:forslCiq: 

A . Fremskridtstanken (Edel~;r.ein, Dodds). 

B. PS.-Xenofon og/eller Arj~t. Ath. Pol., tekst+overs. 

c ~ Ps .. -Xeno f on l~th . Pol. oq/ei.lel: X€D. Lac. Pol ., 

tekst.+overs "' 

D. Theofrast, Karakterer, tekst+overs. 

E . PI El ton, SJ,:a ten l. boC;, t.ekstqennemgan<.j 

F'. Ar i stote]ps, Poli til':ken i uddrag, t.eJ<stgennemganq 

III Stil I?? 

Sti.l Il 

IV Historie o~,,'Ufundsforhol.d, andet. sem. (att . demokrati) 

ReligiofL!3hJ.:....St.2riE-.!?? VED EN FO RGLEMMELSE ER DEH IKKE: BLEVET SPUHGT, 

pA S'I'UDEN'IERSKEHAET, OM DET KAN ACCEPTERES 

~T DETTE KUnSlJS UDSJET'lES INDTIL VIDEHE ,MEN 

DETTE Bi:DES S'rlJDENTERNF Ti,GE STILLING TIL . 



~tin I pros. introd. 

poesi introd. 

II epos, SN: "Helst andre end Vergil". 

Lærerforslag : 

A. Lukan, tekstgennemgang, men som en sær,ilt annonceret del 

forelæsninger over udforskningen af sØl alderpoesien som 

manierisme. . 

B. Ovid, Fasti. 

historie, SN: "Helst andre end Livius og Sallust". 

Lærerforslag: 

A. Tacitus 

Satire, Lærerforslag: 

A. Juvenal, 6. satire, kvindesatiren, tekstgennemgang 

taler, af SN foreslået: invektiver 

Lærerforslag: 

A. In Pisonem 

B. Pro Caelio 

C. 2. Filippiske 

D. Pro Sestio 

III Stil I 

Stil II 

Version, hver uge 

-

IV Historie Og samfuIl:~.s~o.rho_~d. , l. sem. 

Filosofi (-historie), af SN foreslået: hellenistisk filosofi, 

for græsk + latin + OK 

Lærerforslag: 

A. Hellenistisk filosofi 

B. Middelalderfilosofi 



EF'fERI\RET 81 

~3.:;: Pros. Introd. 

Il 

Poesi Int.rod. 

Intro d . tj l stud l e t 

epos, af SN foreslået : Ih·trod . til Homerprobl emet 

r,ærerforslag: 

A. GCcl1nemgang med v ægt på sChol ie--fortolkning, viderekoffine 

B. Tvedelt: ( l) generelle problemer , på grundlag af overs. , 

tekniske problemer: metrik, sprog, formler 

histor i e , af SN fo reslået: samm e nlægninq med ta lere (se ndf .) 

med henblik på pOPulat morality, tekstg. + overs . 

. !,alere, om SN ' s fo rslag se J ige ovenfor 

rI ~retforsl.ag: . Aischines In Timarchllln og Ps . -Demosthenes In Neaeram , overs. 

B . Ta lere m.h.p. popula~ moralit:y 

III Stil I 

Stil II 

IV historie ~2mf'::lnds~()rhold l. sem 

sproghistorie, a.[ SN foreslået ko llokvi.um om overs. -problema tH 

Lærerforsla~ : 

A. overs . af g ræs1-- dramo , teo.!i og prak::;is 

B. læsni ng af indskrifter 

C. kollokvium over l,luderne srro'jbeskrive ) sesn10deller 09 deres 

anv endel1.ghcd inden for vore fag . 

~n I Pros. Introd. 

Poesi Tntrod. 

II Drama, SN: andr.·e e nd Plautus 

Lærerforslag : 

A .. Terents Phormto" ove1:s .. -Øvelser, projekt 

B. Seneca Phaedrn, t,ekstq .. , men separat afdeling om Nachleben 

!:i~0E.()fi, 

Lærerforslaq: 

A. C.icerCl De officli. s på basis af tekst. og ov·"rs . 

B . Cicero De Fa t o . 

C. Almen in trod . t il filosofien j middelalderen med qenn emqanq 

af udvalgte tekster fra sentens- og summa - litteraturen 

f r1 , 

Læ~·e.r. fo rsla q: 

A . Apuleius Metamorphoser 

B. Martia nus Capel}a De nuptiis j'·iETcur.ii et. Philolosiae, forb . 

til f ilologiens h}..§!S!"~ (se n,U.) 

c. Ovid Heroides I tckstg . forts . 



D. Varro De lingua Latina, 2. del 

E. Middelalder- eller nylatinsk tekst 

F. Sa.tyricon, tekst + overs. 

III stil I 

stil II 

verston, hver anden uge 

IV historie og samfundsforhold 2. sem. 

Desuden har SN anført flg. forlØb som ikke har kunnet til 

godeses i de umiddelbart foregående semestre: 

Kursus i tekstkritik og palæografi, men i lærerbesvarelserne 

har der været henvist til at kurset bør være i enten græsk 

eller latin, og at det evt. bør koncentrere sig om enten 

tekstkritik eller palæografi. 

Kursus i filologiens historie 

Lærerforslag: 

A. Filologihistorie kombineret med kursus i renæssancens 

latinlitteratur: antik litt. som inspirationskilde 

B. se Martianus Capella under ~ovf.: hertil kommer forslag 

om: Kommentarens historie; dansk filologi; utraditionelle 

strøml}inger i 19. og 20. årh.; Ruhnkenog Bentley.~ 

Tværfagskursus sammen med klas. arkæologi 

Lærerforslag: 

A. Læsning af indskrifter (se under sproghist. ovf.) 

B. Delfi, på grundlag af overs. 



v r D E N S K A B o G POJ."ITIK 

a f 

Ber.t Dal~!gaard Larsen 

2t 3 f Cl? :'10St brændende problemer .fol:" un1v~rgtteterne siden 7oerne, 

ik".!-.": blo t 1 D=tl"' ... "l1d.rk, men ud over verden , har væ.!"et spørgsmålet om 

forh.old e"':. me l ie",. vidensk.ab og politik. Det rummer i sig spørgsmålet 

;)[".1 forholdet mellem universitet og sa ... :nrund; dermed er det tydeligvis 

'21.: pcli tisk proble~, Det rummer også siJørgsmålet om, hvorvidt viden'" 

s\(ab til syvende og s i dst ikke er ar.det end en funktion af det pali

tis.i" c; de.rilled rejs!~r det spørgsm~let. om , hvad videnskab i det hele 

taget C!." I - cm r.-,an vil: et videnskabsteor-etisk spørgsmål. Hed den 

p lads, !-,niversi t eterne i ndtager i samfundel, er det klart, at d~. ss~ 

spø rg-sr::d: er ';'If r:l.t:~S'et stor betydning for alle. 

At oe1.- er. e n neel Saf'"t{lH'?nhæng mellem universitet og samfund, og at viden

~; .k .5.b og pol iti k aJ.e n e af den grund ikk.e kan adskilles, f;"J: r02t indly

,,-; eno .2, cq· det vi l r:.æppe blive b~st:d,:1t .af n0;:ien . De.t er den poli tisk~ 

m'i i,~ l :i hed , folka t inget f der gi 'ler bevilJ. ingerne ti l ~H1iversi t e terne, 

Der. lh;c;sr her .l e;, klar og vigtig bestemmelsesret. for statstliynd.ighedell 

i f(nhold ti l uni '.'ersite terne, og d e r kan gennem bevillingerI'B cg de 

be s t"':r': ,e l ser, som de r: politiske my ndighed giver for i.mlversiteterne, 

best~!1'~'T'.es Q .. !erordentLtgt meget oller l.miversiteterne . Denne r et f ølger 

natt:.l.'"li9t ined bev.i.lli ngerne ; men de.T; e r kll-:lrt , at bestemmelse s r et.ten 

/.an '.ldot'Je s pA for s kelli g e ffi ?td er me.:l ;:;t·ør :::-e eller "fr..i ndre indgr-iben i 

8g sJ.:yri.ng fl t urd.\'€:rs]. baternes e.rbe jde . Uden at g å nærnere i nd i denne 

p ;:" oblema ti.k, dee for a.!:"8X en hel behandling for s ig , s k a l det kort siges, 

i:\ t ~;:1 e r r. 2i .t" .... æn;!t dansk tradi U .on for udstr ak l s elvst.yre tll un 1. 'lersi

tete .r n~ ud fra den rigtige betrag tning , at skal un iversit!~terne op

f ylde deres opgave r i forskning og Videnskabe lig undervisning forud

sætl:.e :r d e t nOdvendig ..... i s frih e d til dette faglige og saglIge arb.~jde. 

Den e nkelte forsker xan ikke pålægge s eG bestemt forskningso?g aver, og 

(let k "n ikk e ~tab,;l igt fores k rive,::; , h vil!<e r e sul tater forskeren ska l 

korn..-r,e tU . . En k;:-a ftig indgriben i uni\rers i t.e t erne.s r Ol'hold e r i Da n

;';'ar i( s !< .Q t rrI :::!d Strr'~ lsesl.oven, d,= !.· f o r udsætte r r.ye l ede!sesforme r p A 

1..l r.i'· ' e n 'i "':. :7! t€ t og [r,edf<'tr er e n t'l!kke kon sekvenser for u niversiteternes 

d7'g "l iqe arbej de. Man kan der for sige , a t. med sty relBe s lovens indføre lse 

er der indført et nyt forhold mellem politisk :r.yndigheJ og lJni'ler

sitet. Dette er ikke €!n kvalitativ bed.;t.m::nelse, ,nen en kOr:!st~ter .i.;;.g. 

Forholdet mellem politisk myndighed og unl;'er5~.t€t "l<om dermed i be

vægelse og i en ny udvikling. 

Den oplagte sa::nrnenhæng mellem universitet og .samfund kan 09:;& k:")r.

stateres, når vi ser det. fra 1.miver.5.iteternes side. c.iniversitet";rne 

uddanner kandidater til en mangfc1.dighsd a.f poster i sarr.f:undet o"} 

ofte til poster, der er i.kke bIDt. meget vigtige, men af"lønmde far 

samfundet, for kva l ificeret forvaltning, u:-lden:.isning, sundhedsv~ser: . 

t.eknologi 'J.S.V . og for he l e samfundets og f Olkets kultur. Det er 

universJteter..r.es opgave at give udd~nrH!l;ser p~ hØjt niveau og d,~: 

kan og skal universiteterne give ud fra og i kraft af den forskning, 

del- e r universiteternes stadige kild e til ny erkendelse og viden, S,~"T, t 

til at fastholde og videregi\Te den indsigt, som er vundet båd", i t i d -o 

l."i.gere tider og i det nyeste forskningsarbejde. 

Det må allered"S! med disse O bero,:rrkninger væt"e helt kle.rt, hvor af

gørende vigtigt d€ t eri at der er et godt og poaitivt forho l d ."";1el1 e ,·, 

sarniundsmyndighed e r og ·..:.n i. ve rsit.er:er. Det '91: \'igti9t .. a t. der e r po

litisk EOl'st.å 81se f o r , n\'Or2f'}ilrende -:'let er for hele landets ud·...,ik

l i ns ilt r: !:"emln",~ t .:. nl."/~.r si t~teT.n e. og de t. h Øj t k 'J"ali fi<::er.e de fcrskni:lqs ' 

og u.fj (l et" vi sr:.i ngs a !:"be)~~e på u l~i v8:t"sit.ete!:"n~:-, og det e r. \· igtiqt, at 

ur,l'/ ersiteterne forv.'11 t er- deres r: Ødvendige f rihed i stor ansvorllgh~d. 

over fo r.: de poli t i.; ).:e mynd iqheder og ilcl e 3arn fund.st. 

J)F.!.l· e )~ im.l.dler t. id o rJ.3 & på <in':;.!"e og mere \:Qæplicl:!rede t7! t, der. Sal'"lDen

hænge melle!"!l videnskilD og polit:U~ . Hele den paJ.lUske bagsrur.d i et 

samfun d kan på den ene og den a!'ce.'1 måde have indf.l y deise :9Å og betyd

ning fo r det vide:' sk::tb'<;ll ige a .l":'bejdes ~j i l k år, og gennem uC:clanl1'2 1 sern ~ 

spt"p.de2 i s<!mfIJ:ldet det arbejde, df".'r gør:e ~ "'3d i.:ni-,' e r s1.te t lO'rnlO:. på (, r 

mex:e K<:,'.m.plicf:t"et måde end ved en s impel c'ide r egi'lelse a f en kJ. a ~-t af -

grænse t sa.glig viden, De me nne ske r , de r arbejdet" '.",de :1s\:abeli.gt f:2 

de forskellige fa;;:rofill·ade r , er ikke kun vider.skabsr:1i'2r: J. C·} -~'! i n (1 er, 

de er ogs! borgere .i.. samfl1:1d~t 01 del t.uge r ud fr?- de.le-s borq~H ret o g 

-pligt i samfundslivet. i valg O. S , V., o·:; dG. indnge vin'2t!skabelj.ge 0;;

gaver har en n-'l!t" forb indelse t il «Iler ligef r em helt d:;.rekt.l;~ er. en 

del af silTIl fundsli ve t , Y.a l~ d0t blive overo rd~n tli.'.] ·,;"an s~ <.'>l i 9~-. ;)~, hohl~ 

de.n vid~nskabelis e a r bejds o pgavQ 00- de 5 am fi.~ndsm<essi g " ')u.t·ae rl.. : '~l er '...~ ( ;P 

fra hinar,d-en . Den.ne p rob lem<:,.t. i k g ælde r 1;·Cl·e e lle r !"!'inj: (~ "d l ::- -/.\.do:: n ·· 

ak absgnme, f:len 3ærli g opl. 6.gt er a oe: n vel n(j!<: \.'p..:\ jH:r':U .;. <:' l.a '-:le; .s ;~ir 

fundsvidenskabern'~ , hvor de ? lme n ';~ , jl~e nne5ke l 5.g'-~ o'] "l;>T :f:,:"'. d '3 ;;-'<'.!~".i. :-l ~ 

spørgsmc\l i særlig g rad er i fokus . De kOI".bina ':". i o :, F.'~: a f ;;~:::k~ ! ·.sk J ;";(: -



ligt arbejde og politiske, samfundsmæssige synspunkter og vurderinger. 

der kan følge heraf, betyder f orskellige forme r for og grader af sam

menhæng mellem videnskab og pol i tik . 

1 universitetsdebatten siden 70erne har såve l den statslige myndig

heds forho l d til universiteterne som den sidstnævnte ~ombination mel

lem videnskab og politik været stærkt fremhævet. Det har ført til, at 

sammenhængen e r bleve t fremhævet sA ofte, at det er blevet en udbredt, 

omend uspecificeret anskuelse , a t videnskab og politik kun e r to 

sider af samme sag. Her nærmer vi os en opfattelse, hvorefter vi

denskab til syvende og sidst e r en funktion af det politiske slet og 

ret. Derfor anses bes lutninger. vurderinger, b~dømmelser og hele ar

bejdet ved unive rs itet for principielt politiske, og der drages her

af den kon sekvens. at universite te t nu engang er et politisk univer

sitet, og roan må arbe j de med det og på det pA denne forudsætning . Den 

politiske målsætning kan ikke fjernes, me n mA hellere erkendes og be

vidst gøres til det overordnede i arbejde og forvaltning. Dette be

tegner en ny fase og en ny holdni ng 1 spørgsmå let om f orholde t mellem 

videnskab og po li tik . Den er ikke længere blot en konstatering af, 

hvor og hvorledes det politiske kan spille lnd på det Videnskabelige, 

men den er en aktiv indsats for at lade det politiske være overordnet 

i forhold til det videnskabelige arbejde og således lade det v ide nska

belige arbejde tj e ne en bestemt politisk målsætning. Det e r dette, 

man kan kalde en politiseri ng af univers i teterne . Den er ifølge sa

gens natur et fænomen på lokalt plan pA universiteterne, og selvom 

styreiResloven vel ikke i dens intentioner uden vide re tilsigter en 

sådan politisering, er det ~lart, at der opstAr særlige muligheder 

derfor gennem valgte f orsaml inge rs bestemmelsesret i forhold til 

forskning. undervisning og forvaltning. Også dette er her sagt 

mere konstaterende end vurderende. 

Politiser~ngen har fundet teoretisk begrunde lse i mar xismen . For med 

ganske særlig styrke og konsekvens er spørgsmålet om forholdet mellem 

videnskab og politi k taget op fra marxistisk slde. Her ses videns~a

ben principielt i den nøjeste sammenhæng med samfundsforholdene og som 

led i samfunds udvikl ingen som helhed . Videnskab opfattes som en sam

fundsmæssig proces, og dens hele udvikling ses som væsentligt bestemt 

af ae til e nhver tid gældende samfundsforhold og de deri liggende pro

auktionsvilkår. I videnskaben samles nok empiriske kendsgerninger , de 

opstilles i system ved abstraktion, og man finder frem til lovmæssig

hederne på de fo rskellige omr åder. hypoteser opstilles og "afprøves i 

praksis, men hele dette arbejde indgår i den Bamfund~mæssige sammen-, 
hæng, således at udgangspunk t et er de mate rie lt-økonomiske aamfunda-

forhold, og må l et for det videnskabeli~e a rbejdø er den pol~t~ske 

praksis, produktion , opdragelse i undervisning til socialistisk hold

niog O.S . V. Den samfundsmæssige, politiske målsætning sættes som den 

overordnede, praksis over teorien. handling over refleksionen. Derfor 

kan videnskabe~ efter marxistisk opfattelse ikke være politisk neu
tral, den indgår d irekte i den politi ske kamp. 

De n marxistiske position står i den stærkest mulige kontras t til den 

tidligere så udbredte positivistiske videnskabso~fattelse , og i uni

versitetsdebatten er den marxi stiske anskuelse en skarp reakt i on på 

positivismen, og denne reaktion er uden tvivl en vigti g baggrund for 

forståelsen af milrxismen i danske un iversi te tssammenhænge . Den posi

tivistiske opfattelse af videnskaben lægger også vægt på indsamlingen 

af det empiriske materiale og fremlæggelse og systematisering af det. 

Det meget omfattende og uhyre flitti ge arbejde, de r herigennem er 

blevet udført, bør ikke glemmes i den så udbredte kritik af positivis 

mens videnskabsteoretiske position . Forskningen i dag bygger i vid ud

strækning på de t materi ale , der er i ndsamlet og fremlagt af såkaldt 

positivistiske videnskabs~nd. Men det er rigtigt, "at den positivis

tiske position i alminde lighed medfør t e den opfattelse, at videnskaben 

va r og skulle være politisk og vurderingsmæss ig neutral og alene kun ne 

og skulle he"nvise til posi ti ve erfaringsdata uden enhver vurderende 

stillingtagen dertil . Vurderinger var videnskaben uvedkommende og ud

tryk for manglende Videnskabelighed: hvorledes tingene ~ være, kun

ne der i kke tages videnskabeligt stilling til, kun ti l , hvo rledes tinge

ne fakti sk var. Generelle spørgsm!l om moral og samfund afvises af 

en erklær e t og principiel skepticisme som videnskaben uvedkom~ende el

ler som noget, der ikke kan gøres til genstand for VidenSkabelig er

kendel se. Hvad der er sandt og usandt , godt og ondt . ret og uret, det 

ses som kvalitative og normative spørgsmål, som videnSKaben ikke kan 

tage sig af , men som blot i almindelighed må henlægges t il pragmatisk 

lØsning efter subjektive meninger. Resultatet af en sådan indstil li ng 
mA naturligvi s blive en relativisme, der reelt er en skepticisme, og 

som til syvende og sidst ende r i eller l igefrem forudsætter en subjek

tivisme, hvor enhver kæmper f or sig selv og sit eget, hvilket i uni 

versitetssammenhænge vil sige videnskabsmandens individuelle selvfo r 

herligelse. En refleksion over endsige et dybere, fi~Q~ofisk arbejde 

med de principielle basisspørgsmål 1 moral 09 s~fund lades i stikken 

og for:>ønunes . Det bliver ikke længere en integreret del i universitets

arbejdet og uddannelserne. 



!Jet. i<dr: 5.kke eller bø~ ikke und~e, at ,jer !ler var e-': i:. t..:'rt. f-al t , h VO l: 

.;,.k !';,~ r:1indst u!1.ge r1:1.tte protest~J:el cg debi'.d:!:en fr:a 1:?68 og 1 70·?rr.e 

s~nbæn n~~tral og værdifri . For konse~ve~3ell ~f en sJdan 0pfd~t21-

se bli ': ':H o a.t det næsten ikke er Ul at sætte viden~kab .)g si'l:mi'und, 

~ ~':>f'o:1.)1.J:sVJ.B pOl.i.tik, i forho ld til hinanden, Hverken vide:lsf:.)bens f') !:"-· 

~!dsætn L:'.I;er s-ller den:~ kcnsekverlser får da nogen sær.l ,ig :)pm<:erksomhed. 

:led -jod 9r :Jnd har derfo,r i.k.ke mind5t rnaJ:"xiste-r peget pti , at det. ';ide~

s :·;abelige a rbejde H:%e kar. foregÅ r [orudsætn:ingc.løst , og på , at det 

i:':k-e .!.::ac. ·.,1'10:1.g; a':. p!vir.~e '.ldad i .s~mf!..mdet. De.t viden skabelige arbejde 

har. h~elflhæves det med .rette i marxismen, forugsætninger af fi.losofisk 

o'3/!? l.ler id~o logi5k art , og tanl<".en Or.1 en værd i. fri og neutral vi denskab 

:.,,\ :i':':-r se vidt opgives, Det kan heller ikke nægtes , at ma.cxi!3ter !'lA 

;'.~':e re t .i, at en p åstand om værdifrihed er sA meget værre, hvis man 

il.::-:e ?"ft= sig oituatlol1en klar. Da er- der tale cm en il lusion, der er 

,;) :,~i.::g2t a lvurligere,so;TI den bet'.ægtes. En stribe af bidrag til ideo

i.Gc.I.~:--':r:itik og faqk.citil': b lev det marx:i.st.iske svar p å pos itivis:l1.cn, og 

h<'!ri.;en.'l.em søgtes d(~t 'list, hvorledes der i hØj g rad lå politiske og 

;d'::!oJ.o9i. ske anskue .l sei:: bag det, der blev udgivet for at være værdi

fr it. ~'i~g3t :-T'ellt.:,r.\ disse bidrag var vel slagord og ofte blev det til 

,r~r::iilø~ ~ [ -:'erligning af væ-;tigere bidrag. Men det er van skeligt at se 

~nd,-::·t, en,:} a": den seri Øse marxisme ha.vde et solidt grundlag fQr: frem

hif'v·od sen a f , at viden s kabe l igt arbej de har b.!de filosofiske forudsæt-

:..;u 8l' den :nan:.1.stLs:<e opfat telse ikke blot beskrivendE'! og analyseren

de , :i;:,r. villa være posili'dsme. der. 020! '=·ørgt og f r err..mest normativ. 

~I~':;": el." ~k!-.e 1--::1:l spø1:gsmALet, :)ffi./ hvad jer kan være filosofiske og :i.deo

i-:: g i.5 \ e ferudsætninger for det videnskabelige arbejde eller, hvad der 

1>;'1t f~x:tis.~ her været det i forskellige perioder og videnskabsgrene . 

5 '2'~ er først og fn~iT";"' est sprtrgsmiUet om, hV:id der skal væL~ det filo

,;::;L3k:P cg .id", ,)logiske grundlag :or det '~"idenskabelige arbejde, ·-:ler 

r:;: ;"T'::;r~i5rr'ens an2.isr9t>nde .t. sp'l'rgsmålet om "\fldenskah og politik. Og her 

E'r :-:1~r.x i sr:·,- er, lltvetjfdig i :lens absolutte norrn~ det er den di,=J.l~ktiske 

c:' h:!.st.·:; rlsks ,nate:rial isnl'2, der i~r det veraens~nskuelsesmæsgige, er

\(~nd€ls'?ste0.!" e. f:.is:,,-"Z! og metodologiske gr!)r'dl?g f·?r alle videnskabe::-. 

S.J.·"['Ld., n.1.s l-:orie:, kU.'!.tUl (;'9 hele tilværelsen opfattAs og t olkes ud 

f :: l ,]e "'_Tl 0 Sru.ldansk1:8) se ug d€i~n s konsek.v·~ :13er, således som det mat'kant 

':,d':;~'!- ;';'·'-'s '""J c,~ ;Ia~:x :;:' 9 Eng~ls {eva r,t~;e.lt {,,:;-n.in), Det e T: s æ:clig berllÆr/!;.e l 

s'25v:;;rdi.]L a': d~ n ,:' .:!: r.;.. istiske f~s i t1·:-'Ir, ~"'!ør k rav pt. 3.t v.-r e objektiv 

~a~~~erl og netop bert skarpt distdncc~cr 3i~ til d~ r01~~~v\'11 \ .,~r . 

~mbjek ti v i sti ske 09 i CJd i vid\lal is tiske tendenser, det' ha.r .. :ær':; t ~;f: f l:'..:;:',-

t c ,t:d~;'lC::,:! i roci;on ny,=:,rB vldenskabst;cadi t.t0n G"l.'":'tIT'en med d€ pos i ti ·:is'::".i'S"'.'~ 

holdrli.nger. Kravet på objr:d,:U.v sandhpd f ~ilqr~s u.: "'v)\" k(1nse'.:.·:c·,.s ,l 

gennemforinge li af positicnen og gør f,~r så v.i.dt et kCl)5~;r,,).:U. -J· t ar· 

bejde ml.lliqt, At. at"bejde på et obj €":kth't gnlr.dla,~ gi'Je~- J'l1'..la91,.<c d f n.l: 

stor sikkerhed i gennemfør-t:' lsen af arbejder. , fordi man rla .ikke til s t";J. "· 

(lighed hindres af tvivl orr, .t0rudsætn':'ng·2rne eller metodologisk" ?r ~)-

b ierne !:" I der kan vælt""'! selve }rU nd.ld']-,:t :f\;r il.~b8 .id<?t. B~ ' man o'.'"rbe

vist om, at ens grundlag er obje~:'::-.~v~ sandt, f0rer dc~: o'Jså til .stc ::

handlekraft, for så vt'l'd man, hvordan i:1an ska.l h3:1dle. ::-JE::rfc-T :'; a:1 ,j2~: 

da skæres igennem , effekt.i'Jitet ag s!.aqk t"aft bli.I1E'r rn'lli0t.~ 0'3 det 

kan erst,atte en stadig u3i:~ y.erhed 0'1" famlAIl .l. forhold, der trænge::-

til h!lnoling. At der heri en elemenf;\:,t', d('~ nød\r~ ndig\;is :'1,~ appel1c r' ,.

stæt:'<t til mange, ikke mirdst til <.::n c:;e, turde være indlysende: klar: 

principiel tænkning/ omfattende obj~ktivt si'wdheds9 !"undlag m~d del 

deraf fØlgende grur.cilag for effektiv handlen :.Jg a.!-': t:i.. V ind -;;~t.s, Der 

er heri involveret ,"l.lmenmenncskelige væ ~~die,r, d(;r ikke b,~r O"e.rs:)s, 

og som det -ville være kat~s tro fa. l t 2.t. af:\"ise 8112::- ·:J(,!<)'~I'1pe. 

Den marxisti ske opf3.}.:.telse giver grur.dlag for: pra.ksis, ja, mcro;? en d 

det, den forudsætter- praksis og har i sig i.ndbygget. ~t krav 0;~ prar.

sis, og denne praksis er en politisk praksis i c'J"erensstc;-,1mels0 :TI2C 

de ma):"xistlsl.{"! pr.Ll"cipper. Den '''il de-cfo::- næst.en \1 Væ3erligt og !'=3. 

snart det er- praktisk ~uligt: føre t.il. hvad vi kan k~ .~de en pclitL.",-" 

r ing , en gør·en alle ting politiske eller e r' f asth ;:"J]del:3e a L at al >: 

er politisk, og en handli:-\?, i ovenmsste:r:melse ;--,8med. 

D~t eT. j,kke SÅ let at give en sik.ker be3tem.-ne lse af pClli ti 5Bri:C9 .:5'.~.'.~' 

fæn"-1Jnen i det m,-:-derne sa.--nfundsllv og speCielt i '.miversitets<1rbejde . 

Det må blive tentativt. .Men for samfl!ndsJeb'itten er dE·t ud",n al l:': i;'.' 

af stor betydning, derfor skal et bld'rag forsøges _ f·f rs t (J'J fr-o:r,<?r,f's t 

mg politi~~erin'1 her ikke fOT.3tås bredt om <tI pe>1iU.,t: \'i~ks()""';hej , d,o;: 

dreje.r sig i.kke om horget'nes fr:i.e deltdS"81.se i det pO .:.:'t.;. ::;.k: '=! liv i 

OVer2nl')st'3ntlllelse med de- grund]o\-·ss.t.kl-~de f:Cihcds r,?'tti ]hed<::r} det dYe r 

sig he ll~ r ik k e ilden vid~ro:! O~:l det for j~f".Q;<: r;~ti e-::-. cq de+_ p(,U ' : is'-:~=-

li v "'..; 'lig ti'p fel t Qe!! bot'ge:-nes s tørre d e .lr.. gt5-<:;lled i de. f ox-sh:·lli::J:; 

s.L der af det poli ti s ke og øk-:l1;,)miske felt: af sal\lf\.l!~ ~1s J,ivet, 38.1 -·: c.lm 

de!1 m"lng l ende afklaring på d et: s tdstn?'\:nt0 (ll<1råd.:;, ~ck '<;:c\i~ 0. :?v~ r"!(~T::~ 

ID!!O s ~ ·]" en at g<t :c~. Udg<1ngsp '.mi< tf':t for 0-Je rv';>J ~l ser; er '211 ;1:;dF'!:i""" fOl-

der -r.~:) ·~"<'l 3 ht.;;r ud fra bast.emte insti-:nt.i.0!1er !'lg a.rl)!?jd~C'?~')\-"0r , s,~1,2':;"'''' 

som dpt n,~ ~n FJie.rl ig mt~de 9 ,-e.ide r I..m.i.\'E' :!: s.lteter ne, Q.V . 8. of~e·, L )i Cle 



institutioner. 

fundet, vil 

Eftersom sådanne institutioner indgår som del i sam

det meget let kunne hævdes, at de spiller en politisk 

rolle, som det er nØdvendig at tage op til bevidst overvejelse med 

henblik på en styring efter den rigtige politiske m!lsætning. Bt er, 

at en institution allerede indgår i en samfundsmæssig sammenhæng og 

for så vidt har en politisk dimension. Noget andet er at ville styre 

denne instituti,?n i en bestemt politi.sk retning, uden at der ,udefra er 

kommet direktiv herom. Et udefra kommende direktiv kan i hØj grad og

så være en politisering: et krav om, hvilken samfundsmæssig plads in

stitutionen skal ind tage , eller hvilke anskuelser, der skal handl~ud 

fra. Politiseringen kan imidlertid på tilsvarende mAde komme I indefra' 

og ske gennem det daglige arbejde p& institutionen. En placering i 

samfundet kan ikke ske uden visse forestillinger om, hvorledes place

ringen skal være, d.v.s. fAr et ideologisk præg , og det kan være mere 

eller mindre bevidst og have stærkere eller svagere anskuelsesmæsslg 

begrundelse. En politisering 'udefra' vil 1 danske sammenhænge typisk 

være mere pragmatisk, indholdsmæssigt mindre klart_ mens en politise

ring 'indefra' kan være hemmet 1 praksis af de officielle bestemmelser, 

me n være så meget me~e bevidst og ideologisk betonet. Det er i denne 

forbindelse især politiseringen 'indefra', vi forsøger at bestemme nær-

mere. 

Ved politisering forstAs derfor 1 denne forbindelse, at den politisk

ideologiske mAlsætning i praksis gøres overordnet 1 forhold til andre 

må lsætninger. og at der heri ligger en tendens til at gøre den poli

tisk-i deologiske målsætning absolut og totalitzr l d.v .s. ikke blot 

gældende for den konkrete institution her og nu. men for hele samfund

et, hele tilvære l5en og alle opgaver. Den behøver for 8& vidt ikke at 

v~r.e marxistisk. der kan også tænken andre. totalitære anskuelser.der 

kunne danne grundlag for en po l i t isering. Men det er 1 danske sannnen

hænge ikke mindst marxismen, der har kunnet være inspiration til en po

l i tisering, ef'-...ersan det er karaktet'isusk for marxismen at kræve polit isk 

praksis . Vi er formodentligt også samfundsmæssigt i den situation, at 

politisering regnes for en selv følge eller acceptabel også af kredse, 

der ellers ikke uden videre vil re9ne sig for marxistiske. Den i maz;x

ismen teoretisk begrundede politisering har uden tvivl langt større 

indflydelsen på den almindelige mentalitet , end vi sædvanligvis gør 

os klar . 

Der kan uden tvivl være forskellige former for politiseringens ydre 

fremtræden . og det er ligetil, at der indgår mange tvetydige momenter 

deri. Nogle træk går formodentligt igen. Der startes en debat, denne 

debat gø r es eller \kal gøres officiel, indfØres i stedets officielle 

org~,er og beslutningscentre. ! denne debat s kal der ske en afK~a~~nq 
og bevidstgørelse af den politiske målsætning . Det sker i møder. der 

så snart som muligt skal have officie lt præq, således at beslutninge r 

bedst muligt og hurtigst muligt kan 3tå som institutionens samlede be

slutning. Mindretal må overbevises eller overv.indes. For uenighed er 

sA alvorligt skaoeligt for den politiske målsætning og den klare linie, 

at den faktisk ikke kan tolereres. Den må betegnes som udtryk for kvæ

rulanteri, privatisme, individualisme , den er utålelig og må isoleres 

og bringes til tavshed - for 'helhedens' skyld og for 'sagens' skyld. 

Hvis en bevidst marxisme er bas is for politiseringen . har en sådan tl1-

sldE!sættelse af Inodstand og mindretal teoreti.sk begrundelse, for den ses 

som udtryk for et forker t virkeligheds forhold: Den objektive sandhed 

ligger 1 den marxisme, der danne r den politisk-ideo logiske målsætning. 

Det kollektive og 'helheden' har ret og er det overordnede. 

I en sådan politiseringsproces er der flere træk. der fortjener op

mærksomhed. For det fØrste selve udgangspunktet. NAr der er tale cm 
en politisering 'indefra' ligger det i sagens natur, a~ udgangspunk 

tet er selvbestaltet. Der er ingen, der har bedt nogen om at gå i gang; 

det fremgår ikke- af institutionens officielle målsætning eller af de 

ansattes ansættelsespapirer, at noget sådant skulle gøres . Tværtimod 

vil det typisk være således, at sAvel institutionen som de ansatte 

har et afgrænset, fagligt arbejdsområde at varetage . Så snart der er. 

nogle, der har sat en politiseringsproces i gang, opstår Øjeblikke

ligt problemet for dem, der ikke Ønsker denne politisering, hvorledes 

de skal stille sig. Principielt måtte de have lige så stor ret til at 

foretage en politisering eller ideologisering af miljøet, men hvis 

de principielt har den opfattelse, at 'noge t sådant er forkert. lige 

r~get fra hvilken side det kommer, da er de umådelig vanskeljgt stil

let. De ønsker ro til at udføre det arbejde. der el" angivet i ansæt

telsespapirer og ir.stitutionens vedtægter og formål, og må insi s tere 

pA, at det polltiske mA der tages stil ling til uden for og ikke i sam

menbl anding med den nærværende arbejdsopgave . Men netop en sAdan ind

stilling støder øjeblikkelig an mod politiseringsbestræbelserne og bli

ver genstand for den no:lstBnå, der nu. engang efter ideologien må øves mod 

dem, der tror, ";1:. der kan være opqavl?r, der er upolitiske i den af 

den ideologiske målsæt!)ing givn.e best emmelse af , _b.vad der e r po

litisk og upoli tisk. Kort sagt, der må ikke give s a rbejdsro t il dem, 

der vil holde sig udenfor, de skal medinddrages, e l lers e r de e n po

tentiel fare for politiseringen, - altsammen bedømt ud f ra poli ti se

r1ngsideo logie n . Og her kommer der et vigtigt punkt: s3danne :rer,nesk f?r 

e r stort se t l~dt i stikken af de offentlige myndigheder. De kan e nd-



d<1 r:i_s .i:kcrc, 'l vls de fort"sætter med at indtilge aet stan1punkt, at de 

ild",: ",'il de -~t:~(]-2 i. politiset"i:1gsprocessen, men 'kun' passe det arbej

jo?, (is: er 2!rJ5at u.l, n~ - når der- €T 'Jået nogen tid - at blive ankla

jF.'t tor j.k~:e at: være siimarbejdsvillig. at der er sar.a:r.bejdsvanskelig

)',,::·d<:~r " De;> p'~litis~-ideologiske kalnp er således i vid udstrækning stil

ti. ·::"! ; .... ,;·::: _'l,~(:2pte>;et, 30m det v11kå r ansat+:.e skal aC:C:f!ptere at l~ve og 

3.rbe:js ,,:""lder " Sl,ør:g!;'.lr,?.l og ar.modninger om klar besked og retnings-

lir:j.r:o!" k\'?::l:!s, læg"es '~il side, f.Qrties. 

F'-.;r~ld:?n ri,?!: -:';B:vhest31-'.:ede er det karakteristisk for politiseringen, 

ilt (j~:1 i~-.i':: /? tager udg5.ngspunkt i den foreliggende tilstand, men l. 

det politiske måL det:. tilstræbte ideaL Politis~ring vil ændre sarn

flJ?1d~ t Vf!d a t begynde at ændre de.~ instans, man har mulighed for at 

p,~virke 00 ændre" Derfor er de t ikke det foreliggende 'etablerede', 

der: anses tcr det forp l igtende, men det ideale rd.l. Man vil ikke nøjes 

mEd at konstatere eller søge erkendelse af den fereliggende situation . 

:;"cin':::e:"l. er tværtimod rietop .~ndringen. Derfor flyttes oplT'..ærksornheden 

bort fra de Gffi~ieltfastlagte målsætninger og regler til den poli

tisk.-ideol~)9'iske målsætning, og reglerne s 'tr;es -"'ndret overalt, hvor 

jet ~r muligt, efter målsætningen, - hvorefter de fastlåses og forsva

r-=:s pLi! det kraftigste. Det er politIsk taktik og strategi, der er ta-

le om. Dette indebærer, at viljen til a.t samles om den officielle mål

sætning se", det. der nu engang er f ælles for alle på stedet, og d~t, 

der ~u engang er forpl igter.de fo:: alle, sålede s at alt andet må komroe 

i anden række, og ikke kan påtvinges andre, forsvinder . Her konuner den 

afg1,rer:.de forvir rin g i d~t daglige arbejde og i samarbejdet ind i bil

ledet. · Hvis tkke dette felt tages stærkt med i betragtnil1g og bliver 

genl1ernbelyst ved såkaldte' samarbejdsproblemer' I er der en katastI.-ofal 

risH:.o fOl:" alvorlige politiske over.s·reh ved en afgørelse af sådanne 

t'Jl;';te,t . Det må nemlig huske .. , at nd.:t' den officielle, fagligt de finer

bare målsætrd.ng gøres uklar og i p raksi3 e-rstattes af en politlsk-ideo-

10:~isk besteIT!t målsæt.ning, så bliver retsgrundlagetfol" medarbejderen 

pa Eu"bejdspladsen tilsvat"~nde flydende og usikker . Hvis medarbejderen 

holder sig '"_il dB officielle bestemme lser, vil der opstå isama:rbejds

'ianskeligh,=,de.t'1' hvis nl0darbejdl?!"en i'<ke gør det, 'I>.an det betyde en 

!<t:"æn}:~lse af rr.e darbejde yens ret til at ha'1e en anden politisk anskuel 

'32!"1 cr:.d cl l"';!n, de r er f~l" C;e_t'€, t. frem l po Utj,seringe n~ og til at afvise 

a t. .cp.tte si'.! efter ~n sth'bestaltet fre.:nkoJTI;r.ct politisk- i deo10gi ak men

t"!l.it..:~t p;i arbejd~st1.'det. ~::Hn cr: kelte medarbejder mA have he lt klare 

·U 'di r, ~on ~:lal~ b~ste~meli3e ,:tf sin opgalJe, sit ansvar, sine rettigheder 

:,>ligter, ellers 'Jår. selve .ret:.;se.rnfundet. og !"6f:pekten for det e nkel-

t.e rnenne8ke i oplØsning. I virkellghcdEln kan det.te ov€-r':;1: d", I\'t l.. i...<'j ~'J\~ 

ske i en poli,tiseringsproces, ikke mindst netop i en r~.aY;d. stis'\.o; •. n'~g el: 

politiseriflgsrrtJce5/ fordi mBrxismen bevidst sætter: det e.n:-<:.elte. JT,f'm-

neske under rhelheden ' og opfatter et krovom respekt ~cr det enr:elt·:;: 

menneske som et kr.3.v OlT' politisk liberalisne elle;:· i.ndi';id'lalisr,~e 

;hvad det på ingen m~de behØvet' a t væ.re). (--1en del:: er K.1 '3.r~. , a': vi I-I~r 

har et af de alle:::::;:).l 'lorUgste p::oblerr.er i h~le den :"!.;. 5 3.9 : spørgsnå l et 

om en poli 'tisf~ri!1gsproces' tilsides.1:tteJ.,se af r-e sp.<:;kten for det enkelt~,: 

menneske . 

r stt~u~t for ,jPfl f0reLi,y,;And2 r-c"tatU-..;t.'lt",d t!.'p.rntL·:ec~Cr." l"cd pc.:". ~ j.5 f:'ri.;~; 

vi.trderingen og skønnet ud fra den politisk-ide.ologiske n.!lsæt'1.i:1g .50"" 

visse tendenSel" i socialsektore:1 til at lade skønne::: t -yit: ke frem p'; he

kostning af faktiske :regler for rettigheder cg pligter, såle(~es i.) e t y

der poli tisering en tendens til at lade skØnnet og \"Jrde.dogen v:z;re 

vigtigere end regler. Der ligger uden tvivl [leri et generelt pl'::blem, 

for jo mere cmfattende ad.'TIinistrat1oner. e.r og jo ~lere ~nk.€l':hed <::,r , 

der sø'JE!S diri0eret centralt-adnlinistrati'.'t, dest.o rnE! re u·,)versk ~ !elige 

og mangfoldige bliver de regler, der er. brug for, ;!er~Ve !"fcT ka n det 

være frlstende at" reagere med at sætte sk.ønnet h'/!jer(~ er,et reglerne, 

men det er helt klart, at man også herved ændrer retsvilk!trerne , Det 

har all~ dage været en afgØrende retsbeskyttelse, at lov'~ og ~,~st'~n:.r>le~· 

ser er nedskre\T!~e, klare og overskuelige . Skrevne love har derfor 

også al"':.id væJ:et et krav, når retstilstar,den f!llltes krænkende Cig :nange :!.." 

fuld . De histor i.ske e:daringer på disse områder viser 1neg2t tydBliqt, 

hver f.:lrligt: det er at ville administrere på grundl~_ g 01: s'k;øn, hvis 

kriterier ikke er klare og off~ntligt tilgængelige. Det .:-r her i~ot,d ·-'en

digt at i n 9isteJ."e på, at det eneste der forpligter i et i:H0e]dsiTd.ljØ 

er d.e for institutionen og ror samfundet iøvrigt gældende re.tsligg n"g·~ 

ler. Eller.s åbnes der ~n hm:t.t'-;3 vej til vilkårlighed 1 forvaltning og 

arbejdsvIlkår. 
Det er også hurtigere at foretage en \urdering og et skør. end c~t er 

at sætte sig ornhyg'Jeliqt ind i et stort og kompliceret r-egelsæt, cg 

det tager lang t id 3t administrere ud fra juriLHs"k;.ccEgler. \rt:roe rir.'.] 

cg skøn kan som ingen ting ,")pf?t tes på gat:ske sarnrne måde som aliili L;~e

.l.i.gP- .menJ.ng~ r om tingene, og det kan enhver have. HA r kan ~t'an E:l~dda 

s ige, at jo mindre ke.ndskab man har til de kcmplicerede v1lk;t1r ,~Cl" 

foduld, defito le ttere er det at hav!': en ufo-::-g-rilJel i '.J meoFlg (Hr, h v,:, t: 
dFJI." skal, henhoJdsvis kan gøres. Dertil '<: ommer , at det ir..):e :".'.iil :.r 

et Spøl"gsrnål O:lt regle rne , men ogsÅ om r.eglernes tolkning fY] r, r 3.:< ti::::ke , 

anvondelse. He! kan d e r være forskellige muligheder, rne,c .ld fra ~ .... .J 



er. polit:iser~nde (H'>3k5fs 'Jil T.olknlJlyer . ce.: i god tt"o skønnes at 

v ære ikke bl'Jt ri9'tige 0g berettigede, men beds t for alle , blive 

L) 1-).: 31St"" t un:;er stor fC'rflrgclse. hv t s ik',.;.,O' de l igefrerr. ud l ægge ::: som 

et r:edrigt og udsp,:;okuleret angreb på alt godt C>g" rigtigt . 

P·:: litiseringen tager fra det politiske l i v et 1!.~gtigtt;l' æJ<': flerf:.als-

3tgørelsen. Eftersom de pclitiske bealutningel: i sarnf-..;ndet 'træffes ved 

fl,~rt3.13~lfgØl'elser, og efterser!', der heri ligge;:- et vigti':jt træk i de

æokr:=tiet, 21' det me.;et n,J!rli9gende og for så vidt forståel Igt, at 

d .. ::tne frer:<hævelse af flertallet indryår som et hovedpunkt i en pol! ti

seri::'lg af ~rt institution. Også her lægger !or uni\'ersi teternes vedkom

'7'.e p.d ,~ s t yr.elsesloven op til og forudsætter en poJ.itJseri:1<] af uni'lersi

b::ter-ne . Det e~ imidlertid ikke alt, der er underlagt fLertallet , 

eller kMI afgø re s vt~d flert ,l. l sbeslutning . Det cjælder ,f .eks . , hvis de,r. 

i saP.lf'.ll1det som helhed er gennp.mfØrt best.emte love og regler, for eå 

p r de fcy!)lig t ende. og en ~egræn.set helhed som en given inst.i t ution 

.':21:) ikke sæ1.:te s1g !ld cver disse alment vedtagne bestemmelser . selv 

cm ·.jer r! 0 K så lT\eget på lokalt plan er flzxtal de rfor. Her har vi noget 

dybtgå8nde konfliktst.of. For det er ne'!:op pOinten i politiseringen 

3t opne. fIlere,end dee et' opnået eller h i dtil har vist sig mulighed for 

c~t opn,j ad poU tisk vej. Det er derfor meget raffineret at fremhæve 

fler-tal1et som krite:-iu.m på et lokalt område, for det ser demokrat isk 

ud, :--,en samt. idigt licJge r selv problen-,e t netop i at benytte dette fler

u,l til at etablere o'."dn.L r.ger og lave et rnil:iø, som de officielle, P9-:-~_ 

liti sks brosl\1. tninger høj st kan give mulighed for . I oplagte til-

f ælde er det kl~rt, at sagerne bØr rejses og føres frem for højere 

ins!':år"3J2r, således at der kan vindes klarhed over, om det nu også 

··.' l r kel Cg er. l o ',rere r,sstemmelse med , hvad der officielt er ønsket 

med på:jældende forhQld. Men der er mangfoldige ove~gangsf~rme;~" små"" 

C'J stø rc"'! $,.1.ger r!1el l e m h inanden , og i kke rlindst i en krise tid har 

~)'-'er-::>rGI~eC! e insl:".anSt'! .':' så mege t ande t at tage stilling til.og styrel

seslo ven '_æJger op til. lokalt;. sel ·.rs tyre . 

Flet·talso'?traqtninger. h ar også flere andre sider, 60m spiller ind i 

pc li ti :=;.ed r.g sprQble;~a tik ke n. flertalsbeshltninger k",n gøres absolutte 

Q,] t.,;t,::;,litærc, og d" h<ll:' 'il. en helt a nden opfattelse af flertalsbe

sl.u tning8c end dc-n , de r har v?:'ret. karakteristisk for den demokratiske 

t !':'a d it ion i "h~o teurora. For h"'!r.i har det været s t ærkt f !"e:rnhævet . at 

d2n (,. Dk<..! ~ tes r ettigheder ikk~ 'nåtte krænkes, men at tværtimod netop 

::::le':. enke l::e ;Denneske var udg3n gsp u nk t foJ:' besl utningsprocesgen . Derfo.l:' 

:n Jitt t.~ det !:mkelt:e !l'enr: '2sk ~ ikke kt'ænk es , oq det måtte bevare fri. r.e den 

Li l at k'..l:; n~ afgive -sin steinme lige 5~ ua fhæng lqt ved næste valg s e m 

v€d t..idi.igeL"e" En fhnta lsbeslutni ng k unne helh~t" :Lk\'"~e 'På and~, ':'"\ "·".ld,,, 

ti lsidesætt,e det. enke J. te menneskes rettighede:: f" el.: s . i forhold '.;.i l 

st:;'l.tsilldg t c n, fo r det. var erkendt, at de:c findes ~enC\e ~:keretti'Jh'2der, 

de;: lkkl; kan sættes ud af kraft ved politiske flerti"jlsbt~sll.ltniWH~r 

så lidt som ved jiktatur . ~!ed den voksende 'socialisa;';ion' (jfr. l'-~~k ) 

kan der imidlertid let komne ændringer i øpfa t telsen af 'flertCl llet', 

således som det kan gøres ~)å mange andre ffiåcier i ch:;o t politiske mø:<ste~. 

For politiseringen er det et karakteristisk træk o:lt. benytte netop 

flertals tanken ti l at frem."1e den politisl,,-ide o loqiske må l sæJ::nlng. Me c 

lige S3 lidt som det giver en s.ikk~r og retfær~Hg fo:c,raltning, ;:;l('me 

fordi der er flertal lor at gøre dt!t elle eller det a :1det, lige s;:i LiG..:. 

kan der på en im.,;titution forvaltes 3.lene ud fr3 flert.a l1ets v ilje 

hv is det te flertals vil je gar ud over ,,:, Iler er i mods t.c id ::lec, h':ao:j~,,:' 

officL~lt er henlagt til insti'f:.utionen og den!:' meol.!.rbeiderc. Ingen !..:.;,. 

eller bør k ll.rme g1<l"e.s ansvarlig over f or et s,'1d~)nt selve 1::dble ret ! f ler.

tals' meninger, men alene for. de for ins ':i tu!::i.one'1 f: a k\:i sk eksistere n'.:~ 

juridisk\~ bes terr"'elser. 

Tendensen til at gø.te flertal sopfattelse ahS0lut hører n'2lje sa,nl7len 

med tendens til at gør e kollektivet overordnet det enke lte menneske . 

Denne sag er komplice r et, fordi der ligger i den et opgøy med tenden sE-c 

til egoistisk indi1fidualisme, og et sildant. ops-ør er både fors':åe~ig t 

og vel ogslt i vid udstrækning virke H s; beretti:;et. D{! si.dste hur.d !'~;ci(:r 

år af E11,ropa's histori e kan godt give st.o f til megen eftertanke og s e; 

ransagelse . Problemet er imidlertid nu sikkert i enjr.!J hØj8:r(~ g .i~a j 3. ~ 

undgå at foretage en r eaktion, der tilsidesætter det enke lte !Tlenr.cs~,",., 

dets værdighed og dets rettigheder. For den side af sagc:l må ikk~ 91'2;: '

mes. Ellers kan det sidste meget let blive va-~rre end :let fø rste. Me '1 

lad det være erkendt, at denne prob! f:!m atik er stor oq v Ot:1 sxelig . I for

b indelse med politiseringsrroblemaU!<l<en r ejse:;: Ger. siS i i'''iid1.p.r t i d e'" 

umiddelbart ~pørgsmAl ud fra 0n tendens til at L'f'gge erl s å stOl: vægt 

pA 'helheden ' • at det enke lte menneskes ~.iads 09 stillin? bUV8J: '.j:"'~.d"::" 

Når den d emokratiske flertals tanke opfattes koll€};ti\,is~ .i.sk og a.b S0 L.'::· 

bliver Ø:lsker og fors::"ag fra den enkel te ~n s e t fer at være '2:1 ? ::OVOK2 · 

tion og behand2.es derefter. N,\r nQ,:;wt er afqjeort af flerta1l2f , s~ e r 

dette 0n ! helh~d ' , S()Tn ingen derefter må vige fra . 'Helh8d2n' 1::1i';~r 

som H!"! korporation, s om ing(.>n kan forh<;>idf':! sig afviscnd'2 kritisk aver

f o r, det; v i lle væ.re a t rØre ved selve politi.seringens :id·2qru'vil'1'! . De l 

fOL"" b<':!tragt:es :i de tte tilfælde også henvendelse tll andre inst -)nS·2T. ::"\ ;;d 

.sto r uvilj~, fol' enhver uenighe d skal løses i lkollcktivet ' , c:' v .s. {hn 

enkelte, der mått~ in c istere på en anden ~'p ['ltt.else, sk a l hl"ir· g05 t.i. l 



t.a vshed . Skal indordne sig. Man kan i denne f or b indelse tænke på, 

~vad {J-90 er inde på vedrØrende 'ekstremt afvigende' opfattelser, 

og man kan undre sig over, hvorledes man så let tør tale om, at af

\'igere skal udskilles , når der ellers politisk k an fremsættes så stærk 

kritik af andre landes behandl ing af 'afvigere'. Pr oblemet med de 

'stærkt afvigende ' er ikke dette, a t der ikke kan komme s ituatione r, 

hvor en adfærd og handlemåder ik~e kan forenes med pågældende ins ti

tution og sam.'t1enhæng. og at det i den forstand er rigtigt, at man 

ikke m.\ lade en samfundshe l hed lamme af enkeltpers oners speciel

le adfærd og handlemåd~r. Det helt afgørende spørgsmAl i denne proble

matik er: Po!. hvilket grundlag og ud fra hvilke kriterier skal det af

gøres, hvornår noget er til strækkel igt afvigende t il,at det vil være ' 

uret at lade helheden bestemme deraf. Hvis man nemlig lader det spørgs

mål stå åben og kun taler 1 almindelighed om ' afVigerel, da er vejen 

fri til den store vilkå rlighed, og denne vilkårl i ghed vil aller fØrs t 

vise sig netop 1 forbindelse med sådanne samfundsfænomener som en po

litiseringsproces . Hvad er mere fristende og attr&værd1.gt for bestræbel

ser for at politise re en institution, et miljø, e nd at blive fri for 

dem, der stiller sig på tværs og er imod en sådan tmvlkling. Kan mod

standerne af en politisering derfor betegnes som ' afvigere', så er et 

stort stykke af målet nået. U-90 synes et langt stykke at kunne legiti

mere fre mgangsmåden. Hvis vi her 'skal undgA en udvikling mod uklare 

rets tilstande og faktiske overgreb, er det helt nØdvendigt at præci

sere ove r fo r ansatte og andre borgere, hvad der er deres rettigheder 

og pligter, således at den enkelte på forhlnd og offentligt ved klar 

besked. Kun således kan det afgøres, om der er tale om en virkelig 

usocial og samfundsmæssig forkert handlemåde, kun sAledes kan den en·

kelte tage s19 i agt i tide,. - og i givet fald straffes med rette. Det 

sker ikke , hvis en kollektivistisk 'helhed' gøres ti l ' den politiske og 

ideologiske måles tok. og det praktiske kriterium for menneske r og deres 

handlinger. 

Heldigvis er der fortsat lejlighed ti l at forelægge institutioners og 

instansers afgørelse og hand lemåder for hØjere in8tanser, og dette er 

en helt afgørende del af vort retssamfund . Men det ml i kke overses , at 

det at gør e noget sådant kan betragtes s om nog,et sI forkert (Ud fra de n 

politisk-ideologiske anskuelse), at det e r forbundet med store omkost

ni rge r at gøre det. For grundanskue lsen 1 en politisering vil normalt 

v~re, at alle problemer skal lØses af ' helheden ' selv . He l heden betrag
tes som selvtilstrækkBl.ig, det er det lukkede Bamfund, der indti l vide-

t 

re e r ide a let. At åbne for vurder~nqer udef ra -='~C~::d~:'~_~~-C~~~;;"" 
, Url er",as't.e s\."l '\. 

fællessk ab ,overordnede instanser Ønskes ikke. Og klar t er det. at 

det me get let kan være en effektiv modstand mod politiseringen. Til 

gengæld er det også . kla~t , at det, der arbejdes på i politiseringen, 

er a t e nsrette miljØet, og først når ensretningen er gennem~~r t _ 

med lukkede grænser og størst muiig ro i r elatione r udadtil, d .v .s. 

med en s muk facade - først da kan der åbnes ud adti l, således at det 

opnåede resultat kan fremme den samme politisk- ideo l ogiske målsætning 

andre steder. 

Den kollektivistiske og korporative opfattelse af f l ertalsdemokratiet, 

som den især kommer ~i~ ud t ryk ud f ra marxistisk opfattelse, men som 

iøvrlgt må siges a t være umåde l ig udbredt og a l men t anerkend t, ændrer 

på afgørende rdde det enkel te menneskes 'plads og vilkår. Jo mere mar

kant kollektivet fremhæves , des mere t rænges det enkelte menneske til

bage. Der mangler her en løsning, de r både ti lgodeser hensy~et ti l 

fæl lesskabe t. og hensynet til den enkelte, hvilket uden tvivl er en 

hovedopgave i den nuværende kul turelle og pol i tiske situation. Men for

~øm.'l\es det a t arbejde med beskyttelsen af det enkelte menneskes r et

tigheder og de t s ' værdighed, da betyder kollekt! visering en regulær 

undert r ykkelse af de t enkelte me~neske. Det enkelte menneske f orsvin

der i en massifikation, den anonyme mængde bliver det dominerende. An 

svare t forflygtiges, når den enkelte kan gemme sig ind under den kol

lektive helhed. I den kollek.tive helhed er der klart dominerende skik

kelser , men deres ansvar f orf lygtiges , fordi der hele tiden henvi ses 

til 'he lheden' og kollektive t . Derfor er det også så vigti g for politi

seri ngen at få indflydelse på de officielle o r ganer , fordi derved 

sikres anonymi teten . Det personlige ansvar kan i vid udstrækning e r

s tattes af en henvisning ti l en flertalsbeslu tning i et s t yrende organ. 

Når først. beslutningen er t age t der, har den enkelte så at sige gjort 

. sig immun over for ansvat'sbetragtningen. Den enkel te kan gemme sig 

b ag flertallet, og dette fører na turligvis ogs å på kortere og længere 

sigt til en a lvor lig forringelse af selvstændigheden'. Hvis man altid 

skal hen at spørge flerta l l et, el ler mærke sig f r em til, hvor nu f ler

t allee kan forventes, eller hvis man Og8& iøvrigt skal have dækning 

for udtalelser og stillingtagen hos andre, da er konsekvensen natur

ligvis en voksende uselvstændighed. He r er der noge t, de r bør over vejes 
meget alvorligt, for her kan som ingen ting virkel i g vlgt;~; fo r udsæt

ninge n for demokratiet sættes over sty r. Skal demokratiet væJ:"e bær~dyg
tiqt,må det bæres af de mange, selvstændige og op l yste borgere , og 

dette er demokratie ts virkelige og til syvende og sidst eneste værn 

mod diktator iske tendenser. Glider de enkelte mennesker ind 1 en massi -



Ei,kat';'on, c1,,-r g:br dem anonyme, ansvi'.l.rslø~e og uselvstændl.g€, da er 

.... "'jen banet for et diktatur, for de 'kan meget let manipuleres i nd i 

de store rropaganda-bevægelserr OfH er så almindelige for diktator.is,k 

poU':j. k . Og3d a':: he!1syn til deMokratiet er det helt nødvendigt at af

',n:ænse og kla:rgøre det er:kelte menneskes rettigheder og pligter, dets 

·J.:1s':ar og personlige værdi. Den politiske ordning, herunder de~okra.-

t t?t slz~.l ":'!'re tGr menneskets skyld og ilr.ke omvendt, og det er lettere 

t:i"ld sc.r. S~l ,t lægge en hele anden betydning end den hidtidige ind i 

~o.li.~J . .ske termer som f.eks. demokrati . 

.1 :12 pG.l i ti ske beElutnings p rocesser- er det normal t med en kompliceret 

\'ej ge,"1'1er:l for-h,mdlinger t.il et kOr'lpromis, der bedst muligt dækker d(~ 

fors!<.E.l.ll.9"(!' n::præse,)t.E,rede opr"ttelse t", cg som kan samle flertai.Det 

er .:::ft., en nzevendJ.gheo , ffJrdi der prdktisk skal forv;.>.ltes det ene el

ler det ar.~et. Det" gælder ''''ejanlæg , brobygning, etc . 55. er kornpromiset 

.,ødvendig Qg dcr:ept3b;~1 vej frem . Men det kan også gøres 

;.:il :!s-'HHel. J.i l~ie i er, sfidan grad, <:I.t a l.le kontu.rer og st.ruktut ·8r for-

s,::..~~.je::. ;'.l12rede p å det ai,men: polit:!.sk e pl an el" der emner, der 

ik.I:8 b<tr behandles efts-r kOr"pr-Olnis-lØsni"gens pr-!.ncip . F . eks, er der 

o\fE'I"o r dne:Je retsp!:"ipcippe:c ,;,g lJlenneskl2rettighede r, de J'.· ikke kan halve

r es ved et politisk. kompr:oFlis. ~len netop kompromis - løsningen e::= meget 

'!'~ legr,e t i en pol 5.. tiser ings-proces, L~ær for.di den eJ: så velkendt i 

(!:?t poUtis).;e 11'1 og dermed også så alment anerkendt. GØres kompror~i& 

-'!bsol~lt, så12o<::s at mdn altid cg i alle forhald er ;lara-:- til at indgå 

et kcrpromis fQr: bekvernrrelighedens s.ky}d (det kaldes naturligvls 'for 

fr!?de~s gk y ld'), da er der også åbnet for en rela;:.iv;'ame og si-:epticlsme, 

~0r bæn~r i s-~\.'; tl1sit~es2t telsen af alle retsprincipper og klare ar

bBJdsv.ilhh: . Del: ovenfor næ"·nte posltiv.i.stiske trad i tion åbner fuldt 

'.~d ~0r en sadan 'lovikling, og det k.ln man i'lat'..lrligv.-1g heller ik k e we;:e 

,J'.;.cde"oje ·.)ffi i '.?11 pol:..tise::ingsproce s. Den flydende, <.'tltid komprornis 

para'::.e i\QU:ling er en -1b~n :nari< for polt tiske fremstØd , og den hal.' ikke 

i si.] ""n ka.rakt.er , der skulle g~~ r0 deJ: besvæ.,rlig for pol.itise;:-lngen, 

t\'<l'r'~i"'od e;:' d"'""!r'1e indstj l ~.lng ,~n vj.g tlg f").L"~.:..d ~ æ!:".ning for, ;3.1:.: de klare 

r.e 0C" ··/"vid5t9;~·0lit:L ske n å l ~an fo ... følges . Vil m~m ;?oli,tiGe.l:"e i rela

t i v!' >-,U. E'.Y' gen,ern f"0 rt k.o:"p.t"or1is-hcldning, da ber-ø1,'er man blQt i hvert 

e:,K.elt t i .l:ælrle at sti lle kra'..,·er:e cDbbe lt så hØjt som egentligt nØdven-

q.~ jobb~?;l t s~ hårdt til værk!;, råbe dObbelt så hØjt . for sh op-

,,~S r,.~rsb) omQ ,"3!lg l] C:.'nn€:r11s'litteL uf den Øjeb likkeU.ge situation og 

det kra·:·vedc mA 1 . Så snart komprordset er indgået ' for fredens skyld', 

'~<r ~~cr f-::i Da nI;! til nÆste I·unde. Det er et. rent taktisk og tidsmæssigt 

s ·:) ·t r Si ~: ;\l.H, '"l"/Qndl.r m,Het r'lås. Der (~r Jnte t at frygte fra den gennem

;'Ør t 8 k0!rltn·O(' :i. B-'~~ ldn.i n9"3 side l for den .;::1: pa~at '.:.11 at sælge hvad 

som helsl: og h<rem som helst for selv at klare fr.-isa'} . Det., '~el: 'o e

gyr,dte som et velment forsøg på at skabe fred, ender da snart rred 

at blive en kamp fo r selv at overleve ved at undgå at tage stilJir-,g . 

En fej livsholdning. For i praktisk politik og forvaltninq vil det 

være h~.l.t misforstået idealisme ikke at indgå kmtlpromis er , som <'l.lle~· 

rede fr ,zmhævet. Men i politiseringen er sam~e .. blar,dingen af disse vidt 

forskellige former for: kompromis et alvorligt problem. 

Det må ikke glemmes, at politiseringen generelt er båret af en omfat

tende anskuelse af menneske.rog samfund. Det. gælder naturligvis isæ r 

i man.:istisk inspireret pcl iti3ering , men de t gælder for så ·.-'idt en

hver politiseri.ng, som det netop er den ol.'erordnede pclitisk-ideo]o

gisk~ målsætning, der er afgØrende , og denne mål.sætning er netop en 

a n s K1.lelse, og oftest en totalanskuelse. En kor;seJ.:vens heraf er det, 

at politi.sering ofte skal ses i nøje saITl.!T\el1hæng roed et også it-vri.gt 

i samfundet ~(endt i~rlornen, nemlig den social-psykoloqiske sociali.sa

Hon genn'f!tn ydn~ påvirkning og bevidst tilrettelæg"]e.l.se af l"7'.il jø og 

ydre beti.,gelser . Går man, som i ffi3xxisrnen, ud fra, at menneskes ad

færd / td~nkning og forastillingsverden, praksis 0<;; hOldning, '.'æsent.liqt 

bestemmes i~f det. iJrilgive.!1dc miljø, så er kons ekvensen af Oeni"'8 anskuel 

se bl,a . , at det er muligt at forme mennesk2r og deres forestillinge!" 

'qennem den ydre pl!virkning. Grunda.nskuelsen er en faktisK a~erken.d€lse 

at i:ldoktrinering som vej for undervisning og opdragelse, fet" så vidt 

som man antager, at det er det omgivende saJ'1f\..!nd, der konstitClere.r 

rnenn~skctl dets erkendelse og udt!"yksffi1l 1 igheder. Eortset fra t.ak1:isk.e 

grli.T'!de 3klllle der. i kke ·/ære nog\"!i1 grur.d til a t skjuL"". ,h~th~ forhol0. 

For det ligger i en marxistisk erk:endelseste:tri .gen 095d la~9' t ud oyer 

ma r xistiske kredse anerkend<?s det o~gi vende mi l jø 0g for:!:n irlg'2n gen~le!"i1 

dE':!n ydl·e påvirkning som det afgørende i rr' •. ennes kets cpdrage lse og i 

undervisningen. Det skyldes natu.>:ligIJis, Cl : det for en stor del en t ig

t.igt. at mennesket er meget påvirkeligt a !' del::=:: omgivelser, 0;J' a.t ITpn 

nesket også i vi.d '..iclstr2eknin<; fo:rroes af dets ol~?i'"'e13er, 09 -let. gælcs-l: 

b';'de e!"~ende lse os: adiærd. Men grundspørget b.u"€;r. her-, h,;:>r da men

neskets frihed. selvstændighed. ansvar etc". Y,:c' H k'.);1L"."le ine i ;:,Uledet 

og bl1.ve tiJ.")"odeset. I prak,;ls !:<:igl"ler, mas~e dis:;c 7.J.ng fe r %'n 1111,:;si::m, 

og !"lE"~top d a er vejen banet. for en soc:l9.1-p8ykoJ.cgisk polit;. s (?~ing as 

manipulation med de enkelte men:leskør. Den megen t .:\ .1e c m politis L: b,,·

vldstgørelse r~ber problemat.ikken, [O~e der er her t~l<; Of!' ~; ! .f·rk!· 1 ,. 

tydigc tendenser. Hvis be\)'idstgørelse bety,Je:r, at r,',e n :18sKet ·,:inder 

større erkendeLso, da er der intet a t :!.ndv€nde, tv,ertimod, r~ .. ~., 11'11::: 

b:?vidstgØr~lse be tyder . at: mennesket s:·;al h,~:.Qr1in9S;)(~ a ri.. ': jd . ~; cg f c:· r· ~' 

mes at andre gennem en Ift.iljødanneloG t~ l -l t ha~ ·~ besLz'"f,te?Us:':: ',lP l sr..:c 



k3s t elig manipulat i on . Der: er ude n tlJi vl mange f orhold, der her bør i 

søgelyset. Man tænke f .e.'.;.s.p2. de mangfoldige ctr,r.\der med g ruppedynamik, 

sensitivi tf!t.str ænin<j, in.ternat.tr æni.ng, etc . , forhold, hvorunder mani

ru la ti.'.m kan germemf.zres e den s tørre be5vær med e t ml.nimal c kendsk ab 

~ ii 'Jru~?(lpsykQl('qi, '1.en også på mange andre måde søges d~r gruppe

danne!tier, n .... o:: der fO'rrnes sccialpsykC'logiske ho l dninger , menI nger, 

I~dt i').~ ~ fO=;:'~'E;r, sæJ.'~prog , ~(X:1 i d2r.3S sam."tlenspi s te forfTIer .cØbeor mange l 

p3. f rih(!d og klarhed i .ar!:le:ds()Fgaver oq i d.; ~r.i<elte li.~nneske!:s per-

3:onli<]e v<f::.1.i <: hed . S! sættes 'trivsel ' over det regulære a rbej de, der 

ellers g ~ \er clen beåste og sundes te trlvsel , sA skal man 'hygge sig', 

dri.,i(ke kaf': !':?: e ller Øl, og de ffie ng f ol-jige og krampag tige f ormer for 

f.":-rsø ';I' på at skabe I trivsel ' vi:;er blot magteslØaheden over for dybere 

pr';lblzmcr . De enkelte mennesker har det f or!:s.:t.t elendiqt. Hvad værre 

er; en s:i.dan social-psykolog lseri ng af et mil jØ gør. de ":. ude :tot stand 

ti l .at lubejde ef f e ktivt og med karakter og til at løse de kon

flikte!', 50;>1 bestemt i.:.c;.ke ophæ':es ven ka:fec1rikkeri, !'len ved at finde 

freTl". t i). de for pagældc:J.de milj,t virkeligt !ælles5kabodannende opgaver 

og fa k torer, og de reg ler og principper , hv()r~ft,er arbejdet og sam-

. .u:2"jdoa t kan og ska l vi Tkeligg~re-s. Den s-ocialpsy!{o loqiske roar. lp '.llation 

~r '/enlig cg sØd (det hører med til spillets t"egler), me n den er uden 

\'ir:~elig ~Grals k hOlrjninq,og den er gift for et æg t e cg h e l 6tØbt ~æl

bsskt'b Hvad 11jælper ' ven15,ghed', hvi 5 i kke de fa k ti ske probl.e.rPer 

biil"s!" løs t:' !ivad hjælper 'barmhjertighed ' o g 'for t r o lighed', hvis 

urp.tt;.~n ':o·-=s't.,h·? 

f.!:"!::Ier er; poli tise ... 'i:u,gsproces dannes der en r ække nye begreber, auskuel.

~1~>r og no!:"mer , cg det er næppe fer meget o.t s ige, at de r. vokse r en 

h'2H n y torm for moraL.sme f rem. Som se, of t.e fØ r bliv-ar de r o r d, der 

el- s~".?r L iq følel s.asl,'3dede, og som spilLe:, en stor rolle 1 opbygningel! 

:!f ~en ny~~ bev.i.dsthed . Det k an være de mang~ sla.gord, det k an være 

or ~er.e ~~l ~ l.:t ss e ka l-"p , reaktionen , høj re- og ve n streorien terede , etc. 

o<) t '..;;J.n b;~ ;- \'~re o rd som solidaritet , de r i denne samme nhæng fål: be 

trdni~.:ze rl af at til~lutte sig da t, der sker i pc!. itisE>ringsproc(,'!;ssen. 

Vet .i,·J€ol::>:}i!.ier.ede solidarite t sbegreb p r e t vel;;;g;ne t eksempel på, hvor

J.e-:1"'s :lcoc;!nc kan ændre betydnir.o;, s!ledes at de k un f o r stås .c~ter den 

1.oka le menir' 1 ud !ra de il:cmpo nenter, der indgå r!. det pågældende soc ia

ls mi l lo::!> er. dF:ts f o re st.:. lJings -,1erden. Ti] da i-:rdv1 s om pc li til3llr ingen 

j.: r<''':::!::, 11~~:-2''- no r mal t og.:>.~ , at alle skal være al.:!::; Qg på forna'..m. Ccr: 

H l"I.:<=:f'" der '.)~::~l tt"o, :1"':. ndr!/hun er 'n ;':l'~e t ' , de!.' kunne be . .le': tig"! t ll 

>~·;F :'J~J ·.;.~!.'m"?e hal;" mar:. F';ny tr",ng t si-g :l.nd pÅ m,;;n'lt'"- ",ket , in,?en skal 

!o:UH'''':' '1d 1 t'! ~t :tJcI .Jt '"m:e si;:; ,'0.J.v. Oqs~\ her er åer ~t~'-t l d l~ng 

' d us ', så '):'ider det som ~ngent."tng .\.r\o. 1. eT'\ i:'e~~ .. \.....,> "'_C""'~-"!'!"'~!'-•• 
gøres til krite ri8:m f or, hV01-c\t3n de gode frensk!"ic .. t.~·;enl1.g~ '0<..<::>'-:"1. ~''''''I.\._ 

les fr,;i de onde reaktionære. Hel! an .... -e n:~el sen df 'd,I ' som tilt.alefor·m 

behøver pJ ingen ;nåde at betyde , lit ;ncr.Yl:?s>::er behan d l e r ;'in3.nden m'?!d 

:Jtørre r espekt eller ~iver sig b~dre tid "til at J..]d;te til hi;;anden. 

'tværtimod . Den enke lte kan :naT" hurtigt bliv,,", f-i'>:"(i~g illed , !'tar det er 
ic.ollek tivet , de-:- tæller. Og en , :jer sige.c ' j)("'. Ki;.'!.n hurtig t afskri':es, 

Den moralske forargelse er siJ.:ke r. 1~?:n me d !'vUkel" l'et i nd ft>res 

grunden denne 'mocal ' og !nor a:..isme på en offentlig instit '.i '::.';'on? En 

frans k , t i dl ige re prostitueret kvinde for t~ller i sin selvbiog ra fi . 

h vilket indtryk det gjorde på hende, da hun ornsid~r m,'d te et miljØ , 

der sagde De til hende . . _ 

Når vi n u i det f Ol'egAende hal' forsøgt a t give en kar.akt.existik af 

det i vor tids samfund iø j nefaldende fænom-::-n, der kan k .. ~!de5 politi

sering , så. er de t Vigt igt at huske og understrege, at det her er holdt 

1 mege t almene vendi.nger, og i allerhøjest.(:! grad er at opfatte som et 

l.'dkast . Måle t har alene været at uasHkke nog le linizT og la 've er. sk it

s e af et samfundsmæssigt f ænomen. Hvor og i hvor hØj grad cg på hvil 

ken r.åde 'politisering' fremtræder mere konkret og praktisk, er det 

ikke vor o pgave at gå nærmere i nd p å her. Læse r.en må over',re je med sig 

s alv : l ) om det ikka er rigt igt, at der findes et. f ænoffi€:r., der kan be 

t.e r;:anes som politi ser ing, at gøre noget pol i tisk, og 2) om de r ikke i 

det fore9~ende er peget pA tendense r og forhold, der kan sige s at være 

k.a.rakb~ristlske fo r en s ådan ' politi sf"'r ing', selvom de fre rJltrædt'"! !.· for

sk eJ. ligt og i forskellige kombinationer. 

Det helt afgØr ende i de nne s~enhæng er 

vi i det fon~g~ende har forsøgt at s~.itsere 

imidlertid, at ;;t I t det, 

som 'politisering' præc.1. s t 

er fc'rskell:l.gt :fra videnskabeligt arbejde , og at det fer Se!.. vi.dt ne~.op 

herigennem skulle være muligt at give et. bidrag. til bes temme l s en ~f, 

hvad " ide nskab og videnskabelig e rkendelse ikke er . 

Det vidensk::l.D2liqe arbejde t ager udgangspunk t i de enkelte, konst ater

bare kend ::.~gerninge::, i nu tid eller i fortid, Det er derfo r ;:j':;!]~.s': 

lM.n r) f o ld!9't, og der må en mangfoldighed af n e toder oa arb€ ]dsfo r.r.<e r til 

1 hele den omfattende videnskabeli';Je \'eruen . Det kan på i.:-,gen !r..lde 

s?JOl~~ .!. en e nkelt i'i'""lskuelse, li t sto),:t 6yst?m, Det mi nØdv~nd '...c;'_· is 

'1ere f,hl,;y,t over for m~ngfol.jigh~åen a f kons ~,~t~rb<lre 'JJ.~ ~. o:; i.et ~i'!, 

derfor iklr.e accentere nogen begr~rls '1i nq fra .o;!~: ude fra i:G:rar,E' '1':·-:' ';;y ~~ '-'''m ' 

.=.f !>clit~sic eller ~de~.lo'1:t>lk art. 



· skabelige kan derfor ifølge sagens natu r ikke p r imær t sigte mod hand-

ling. men er handlingens forudsætning for så vidt det videnskabelige 

arbejde kan levere et helt nødvendigt materiale for en fornuftig be

slutn ing i de pol itiske sammenhænge . Skepsis ove r f or 'fagkundskaben' 

kan natucligvis tilsidesætte og ringeagte de t te, men d~t er en po

litisk afgørelse, og den er som princip ufornuftig. fordi den dermed 

erstatter i ndSigt med ukyndig beslutning og politisk magtvilje. De 

fundamentale kendsgerninger i t ilvære l sen , som det er den videnskabe~ 

lige erkendelses opgave at klarlægge , kan i kke ændres ved poli tiske 

beslutninger . Det er omvendt afgørende for de politiske beslutningers 

bærekraft og samfundsskabende betydning, at de bygger på og r espekte

rer de faktiske, videnskabeligt erkendelige for.hold. Ganske vist kan 

vi også se e ksempler på, at selve naturen menes at kunne tilsidesættes 

til forde l fo r den politiske magtvilje i det, som menneskene vi l have. 

1>1en det hævner sig. Man kan heller ikke politisk beslutte , om det 09 

det stof er sundhedsfarl igt , for det a fgøres ikke poli t isk , men af -de 

fakti ske forhold, som den videnskabelige erkendelse skal klarlægge.Man 

kan hel ler ikke poli tisk bes l utte, at mennesket skal fungere ander

ledes, end de biologiske, fysio logiske, psykologiske og andre lovmæs

sigheder muliggØr. Man kan sagtens presse mennesker og forsØge gennem 

politiske beslutninger, arbejdspres eller social-psykologisk manipula

tion i politisering at forme mennesket unaturligt. Men det hævner sig 

med sikkerhed. Eller rette re : der ofres mennesker pi disse altre. Na

tur ens orden kan ikke sættes ud af kraft ved politiske beslutninger, 

og det hører blandt det videnskabelige arbejdes mange fornemme opgaver 

at gøre det klart , hvori naturens orden bestAr. 

Men netop derfor m! det v i denskabelige arbejde være uafh~gigt a f po

litisk pressio n, hvad enten den komme r udefra, fra stat smagten , eller 

den kommer indefra i form af'politiserin~. Som det er f undamentalt 

for vort retsvæsen , at det er uafhængigt af den lovgivende og udØvende 

myndighed , således m! det videnskabel ige arbe jde ogs å være frit og 

uafhængigt af statsmagt og ydre o~ indre pression . Det er ikke noget 
forsva r for e,goisti sk adfærd hOs- vid~-;"~kabfms udøver e. For de n er 

de r i ntet forsvar for. Men udgangspunktet bØr i al fald ikke være 

en mis ti llid til disse menneskers hæderlighed . Tværtimod må t i ll ide n 

være basis , og vi har heldigvis en dansk. tradition, der ikke berettiger 

ti l nogen indskriden el ler kontro l som generel foranstaltning. Det 

er klart, at ansvar over for s amfundet findes for al udøve l se a f 

videnskabeligt a rbejde. Men at prisgive den videnskabel ige erkendelses 

frihed og selvstændighed er intet mindre end en katastrofe, og det 

må heller ikke fore g! i tet smA og mere 8xjul te gennem en po litisering 

af det videnskabelige miljø. ffvi s misbr ug fo~ekcmmer _. d -~------........ 
, ." e ... ~'hat\dl.e~ 

hver fo r sig og under person l igt ansvar og med personlige rettigheder. 

Der kan vel også i vort retsvæsen fore komme en forkert doms afgørelse . 

Men af den grund at hævde, at så er al re tsudØvelse politisk i den 

forstand, ·at den nuværende ordning heller e skulle erstattes af ' folke

donlstole~ og standretter , er i kke blot perspekti vforvrængning , det er 

en ' sl katastrofal Ødelæggelse af alminde l ig retsbevids thed , at den 

vanskeligt vil kunne genopbygges, hvis førs t sådanne fo rhold ind t r ådte. 

PA samme måde e r det helt afgØrende i disse år at værne om og kæmpe 

for de t videnskabelige arbejdes integritet ·cg frihed . Kun sålede s kan 

det videnskabelige arb~jde i s andhed t jene samfundet . 

Her er de r måske et særligt problem fo r politikerne . For de er ifØlge 

sagens natur i de n grad vante t i l a t tænke ' politisk', at de har svært 

ved at se.i hvor hØj grad den v i denskabelige erkendelse og arbejds

proces er forskellig fra en politisk opgave. Derfor kan de måske endda 

v~re tilbØ jelige t il at fin de det helt i orden , at universitetsansatte 

tvinges af mil jØe t til at bruge tid p& politiske di skussioner i stedet 

for a t udføre videnSkabeligt arbejde . Men d~t er og bliver misbrug 

af statens, d. v .s .folkefæll esskabets penge. At bruge penge på vidensk a 

beligt arbejde, på forskning og undervisnin9 på hØjt Videnskabe ligt 

plan, det er derimod en l ivsnødvendig opgave for vort samfunæog folks 

fremtid# og det .hvad enten det drejer sig om det videnskabeli ge arbejde 

inden for naturVidenskab, lægeVidenskab, samfundsvidenskaber o.s.v. 

eller det drejer sig om de historiske og humanistiske fag . Men det 

videnskabelige niveau skal overalt være højt, og de t kræver ro og fri 

hed for politisk indblanding bAde udef~ og i nde fra. Og der skal være 

fr i adgang til at bringe den videnskabelige erkendelse frem både 1 

undervisningen og i offentlighed~n ·gennem publikation , for ellers er 

det kun en ~rlig form for poli t isk · forhindring af, at det Videnska
be lige arbejde kan fi den store betydning fo r opbygningen af e t bedre 
s amfund. som det har mulighederne for. 

.! det v idenskabelige arbejde indgår ogsA en faglig debat" og synspunk

t er brydes. Men de t er noget ganske ande t end de politiske debatter. 

Par her e r det det erkendte materiale, der er kriteriet , og ikke , hvil 

ken 'meni ng', man i bred almindelighed kan danne sig , således som vi 

oftest må i det politiske liv. En politiseret debat er des t ruktiv f or 

den videnskabelige debat, for de r kommer ikke ny erkendelse ved store, 
politiske t a ler. 

Videnskabeligt arbejde er det modsatte af selvbestalte t handlemåde, 

for Videnskabeligt a rbejde er bunde t af erkendelsesob jekte t og for_ o 

pligtet deraf. Det kræver derfor iltor se lvdisciplin · og langvarig og 



{lerson Ug træning, Det kræver afkald, det kræver udholdenhed. Det 

kræ1".-e r accept af ofte ikke at få lov til at se resultater af arbejdet. 

f or der er også mange f orgæves veje, der må prØves, når man skal ud 

i nyt terræn _ He::- hjælper det ikke med. uforgr1.belige meninger, her er 

det kun ~r l< endels'? og -"iden, der tæller. 

·,'ide:1sr-abeligt arbejd~ bygge s ikke op på skøn, men pA kendsgerninger: , 

G-3:lske ':is '; m,\ dBr opstilles hypoteser og forklaringsmo deller, for at 

virke1!g:'coserkendelsen kan gøres klar o g kommuniker~ar, men hypoteser

ne nå he lz tide:) ~o:1.fronteres med e!"far:lngsdata og just.ere:; derefter. 

Det ~r hele tide~ de allerede erkendte forhold og de nye erkendelser, 

de r er- kriterierne . Hvad den erkendende me ner ~ller ikke :mener, er 

ikk ~ og kan ikke vær~ afgørende i den forbindelse. De~ m! derfor ogs! 

fcr;~ tdqes en :løje skelnen mellem s ikker viden og hypotetJer og antagel

ser, og de'.: e r en alvorlig fejl, hvis videns~abens udøvere ikke til 

3tad.io;h ed skærper sansen fo r cer.ne skelnen, fas tholder den konsekvent 

c~ u t':e tydigt g~',f: l-ede for den i fralTostillir.gen af de videnskabelige 

res ulta ter. 

Hvad der er vir.lenskabe11gt rigtig t, k ar. i k ke afgøres ved flertalsbe

slutni nger. Tvært:1mod gælc'!er d et fo:r al ny erkendelse, at den går imod 

den hidtidige anskuel se og de almindeligt udbredte forestillinger_ Med 

31 ønskelig tyde llgh~d vi ser det sig alene på dette li l le træk, hvor 

katastr-ofal det er, hvi s videns kabeligt arbejde blandes op med fo re -

5tl lli ncr'er o~,at flertal le t altid har ret. Det er også katastrofalt., 

hvis en \'idenskabsudØver skal bedø mmes ef'ter . c m der nu er flertal for 

det, han/hun anfører og meddeler som sine i agttagelse r og forsknings

re s,..!lt3.ter . Hvilke 'llykker, det kan afstedkomme a t \.-ille blande sig 

udefra, politisk eller rel i giØst , i forskn ingsresultater, kan vi lære 

neget om af h istorien . Men med s.!danne his toriske er fa r inger in mente 

k:1;1 vi. uffiuliqt p!ny udlevere den videnskabelige e rkendelse integritet 

og fr ihed til politiske anskuelser eller politiserende dominans ind 

over det videnskabelige arbejde. Det kan derfor heller ikke presses 

ind i nogen 'kor.poration ' elle~ ' he l hed', der vil bestemme over dets 

v i l,kår , Det. k ræver et t åbent samfund' med vide perspektiver og plads 

ti l mange i~ttiativer, blot de er heg~undet i det videnskabelige ar

be :ide J de!: er d e n ?!gældende institutions og ansat.tes arbejdsopgaver . 

i..Jdg<.'l'\gspunktet ka n. .ikke være den politisk-ideologiske målsætning_ 

De t viden s::abelige arbejde er som erkende lsesproces ogsA i modsætning 

ti l enhver ffiassifikation. Der er rleri ell indre sammenhæng mellem re

spe.v.t en f or dp.t videnskabel ige arbejde. og respekten for det enk,eIta 

rr,enneske . Derfor er der helle r in.gen modsætn ing, men en lndrrr. samme.n

hæn:; I'lellem videnskabel igt arbe jde, fag l ig kompetence, og et demokra-

ti, der bygger på de enkelte mennesker .som samfundets qrundl.ilc} og "!) !" 

mål. Respe kten fpr det enkelte menneske svaret nøje t il resFekten for 

de mange e nkeltfot'hold, der er videnskabens principi!'111e g r und lag oq 

stadige re ference. 

Men den videnskabel ige erkendelse e r ikke kcmpromsøgenoe i pol i ti s ~ 

forgt3.nd_ Dens mAi er dt fi nde frem til. hvo r ledes t ilvære ls~m faJC-l~' 

er eller h isto rlsk har været . Den kan herigennem ogs å give et ri S~ 

~ateriale t il belysning af de nutidige og fremddiqe muligheder, cg 

dette mate riale knn den fremlægge ti l \:-vervejelse cg po.l itisk bes l'Jt 

oing. Hen er et fOl-hold eller o mrAde 1 virkelighedens verden først. .:: r 

k~ndt, da kan hverken en flerta l safgørel se eller- et kompromis d.'!",dre 

kendsgern ingen. ,Jorden drejer rundt alligevel. · Det er klart, at \'idæn· 

skabelig erkendelse er så kornpl1cer~t, at den let kan misfo rstås 3.': 

andre, det er ogs ! ligetil ,at det er meget 'Ianskeligt fo r videnska.bs

ma ndl':!o <lt stå med en indsigt og et:k endelse , der tkke hliver forstd ,~t , 

eller som ligefrem bliver. afvist i det Store samf undsmæssige mil jø, 

cg måske af : agkolleqe r, der i:-<.ke har opda--;e t eller kan irod s e de p5. .

gæl dende sa;.nmenhænge, nAr de får dem forelagt . Men dlt det te 1.:.an i k~e 

fØre til et kOffip r.cmis. Ha r en v i denskab:;mand før st erker..dt en sam.·'!'t>?jl

hæng I må h an n·J.tu r ligvis holde fast ved den, ind':. il ny erkendel s e i-".;,.n 

overb8vise om nØdvendigh~den " f en justt=;!ring af den før s te antage le;: '~' 

Men det kan a ldrig blive flertallets eller i det h€le t~ge t and r <::s 

vurdp.:ringex- og meninger, der kan c l i ve !:lest:emroende for den .... idens i< ")· 

be l l';e erkende i s e . Virk, elighe:dserke nda Lsen e J: forpligtende og komprn -

mis l øs . Hvad der er sa'1Jt, l.:.an ikke ;Jøre s usandt, 

Det bØr unders t reges , at når det her f remhæv~s s å stærkt , at det er 

helt nødvendigt fO .i: de t viden~kabelige arbejde at være uden pC'l i tisi.. 

dominans, er det ikke ensbe tydende rr~d et pcliti sk ~nske om a t fa~t

låse en s am fundsm.æsslg ud ... ·iklinq eller med en a f vis ni.ng af ove r.v.?j etse 

over , hvorledes samfundet kaT) ændres til det bedre, T'.:ær tir.\cu. I en 

t i d, hvo.r vi oplever , C'.t enorme s~."er af ;:erdens re ::; sour~er a n'Je n;::cs 

på militær oprustning i hidtil ukendt omfang og af en k 2tastr? fal far 

lig art, i en verder~ , hvor rn:tllioner a f me!1:1-esker 3amtidiStt soJl ter 

og !1undreJede af tusinder omkommer af nød , en ve:rden , h\'cr mer:ne ske r. 

ud.sætt.es for '-lold og t ortur og forfølges for deres politiske el ler re 

ligiøse ove rbevisnings skyld . i en s ådan verden er de': ikke blot beret 

tiget, men aldeles nødvendigt at tænke på, hvor lede.!., E:::-e"T~tider, 

kan blive bedre;. Der er i en sådan sit.uaticn heller ikke Ud til 5;<1"" · 

J.jg 1.t?vl, det er kun i!e virkelig ·.;lgtige ting, der skal br'Jges U.1 !:,j _ 

Me n til gengæld må der ogs å bru';l:> s tid på at forJ:;"are det \·jde'1s r:. a!>o::-



li·;o::> "lrb{']·i:?3 in'.:.e~p:ib~t, '.)afh<l.:!~gi~:~·:d og .!:·t" ih0~L D-et har- j(,." aller·· 

s;~ ,:r3':.e ~etyd.ning fe: den frer.lttdiS-e C1dvi;.: .l.tn:;. Det gøres .ikke f("lr 

-:li. :;~>::.;~ ,~ll!~r undla.de ~til!ingtag~n ~\'J h<'j~dling ",.ed h t2'?~b:i;: p~ Cl'. 

h~d;-e !:-e;7\~i.:J, :r:":O!n f~=- at 9" ·;~re g.!:unc!"get =cr: :::!E-nne stil1i::.~: t~·:1d"; 

:.g .~f'!!;-u" ~l"':.dl.i ng sf,. sU::;:~r (tg 90(1, så retf:e.rdig og effe.},ti'! som 

o·.'~r:-,c;I·:e..!et m:lligt. 

''' ,,,,:-:::h-'r .::. :lU tiJb.age. til den tec!:"p.tiske begrundelse, som s':'ves ud 

fra :r a="i~':7!1 for 8;1 politiser1n,:! af det viden!';!<.a.belit;e ål"!:lejde og 

!n,i·:~rs.!.':.e~s-:"",i.l)øet, sS bl.i\'~r det springende p~.mi<t neto9 c-=n poU

tisk-ic,,-'cloglske <l:1~k'..lel~H'!, -=~r er hele marxismens gn.:n~nag: den 

!:i5~:,r.i..$ke cq dialck':iske m~:'er!alisree. En bygnin.g er som bek.mdt 

ikk.~ ;1cre so;' i<j '2nd cl'?ns fu!"!c·:'\me!1t. C'erfe!" er det fttildamt>.ntet, der 

s~-al u'ic(!rs·';r.les, når bygni:1S"Ems holdbarhed skal tmdersøges. 

!Je:1 ':idereg&,:!nde ufl3.1ys~ af m3rx.is~0I~ns filosofiske grundlag kan vi 

U:k.= hc.:-r k:):i';m~ i<"ld pJ\. Men ;"logle få i..:om-nent.arer skal dog anføres. 

D,-~t. ::.~ først og fre'.l;-:est bel:'2rkes. at mar:d.smen SOf:l grul1dlag for 

·;.!.~!e:!."3-~".3be':"i9 arbe)d~ ikke selv '-1dspringer ~Hrei<te af erfaringsver

dene'1, ;o,en er en v'-'l·densansl-':'.lelse og en filosofi. r.t den kalde!: si g 

vid~~i'\:db~ii? filosofi, r')"'m~:r er. ~ ... is t'Jetydighed, for der er ingen 

t'.cl...,!. or: c"-'r. kcnsek·~·e"te g~nr:e;ntær,;';!1inq og vide::skabalige karakter 

i de': filc.s:::fiske s:'s':.ern, !ise se \"Al 5C~ !>'lan:' analyser af de Øko

n:"~·~ ~~·:~~ tor"'~ld er af m~l·d:,;.:'.t vi~enskaoelig k·1.rs,;':-:er. Men cet for

~li.rt,,:!>~< ::--·-;(m!:mc.e, et der byg;ea på omfattende ansx.uslse5B<!!ssige 

d:lt.'l .! els~::, d€'J:'" iy.k~ s>2:1v e::- udledt af det videnskabelige ~~teri ale, 

;;.'0\ sa:"'!'le r::i::!e sor.! positivi;;.r.-at1 so:!'! filosofi he;;tede sine forudsætninger 

ar,d;:">:! ste,';.::!2:: end i d-et empir:..ske ::;ateriele. He::.' }torr.rnar spørgsmålet 

(,',n C~;; "·!..Jenskabeli;e selvovervurderir,g: lr..d i billedet, den, der så 

:ct Sj:; ri'J': vi.:lens~~abelige aroejd~ il.daset: cg sem skaber mistro i 

b<1fc:;';'n;.::s·~ n ~il v,i!rdi.en ,;tf ·:i::!er. s}:.;tben , De::· for må der i det v1åen

s~l.:!;, ~:'J';1? .! :-:',;;::;jc e'= stadigt se.lvo?g-t:':" til, og det må ikke ;nii1dst 

:f.;?jr:,~ j~ fi10S0Usk<2 f0rudr.2~.nir:;~::: for d-:: vide!1skabelige g:r 1JnClpcsi

l::i0:-''"::", Cl:: L.<;I·.;o$C:" positi·.'i:5;-\en 'Jod at frci'",hæ'/c, at o.~n byggede på de 

'3":"""".[)i~:'~·.;:e 3.:;:':0. , 1e;~ !,;:;r:ne qi·:e d~~: il~:Jtryk, at d~n var fri for for

h.\!"'ds;"'l":",:!c:·i.:-,.:,;':;r c--; f .t.losof.i:>~,~ anskt.elser, ",!.lp.des ka:). marxisrnen let 

~, ,,,.J ~: :,?::-h·:e':c de sO'.~ial-øko:lQ"'i.:5l-:e og rn.at~rielle forhold som deos 

b[!!31" :·.I!""l<2'r~~ Ul LIt tro , al; $.1 ers':!.lve de:1s grl..!!'!dlag taget c1ire.kte 

:.d cl: -:i ~:"1 k':-',kl:cte ':'0; h~:1'l0":- i::'el.L]l! vlr:k.~ll.ghed. M{!n begge ciele er en 

l:.j·.;:;i<~',,; ::2:i',"!": !.'~tr,i"ger ~;: .;:.nsk'.:clser, f';)!:":":"oE!i.: af m.;~ne~j(~t 09 i 

:·;.:,·nli';>:1k~:-:-,; !:-·.; ·v::..Jsf._l":~j, .!;.t ~' i:1G q.!l:e det. I,ld~1e..:;'jc~ af alene cg tC"·t .. ~lt 

''::'lC~ ·-:i3 mil i::d':',!.rr'.l."""n€, al til.være:lsen og \.l.:-d .. ·:f":r.set: eJ:" ::-=-r m'O:":-HJ.f-:::i.. .... \" 1::" 

.f.::::- :Jiffer·en<;icrt?t til at det e!· l7ie.r:n'":!s'.:eli;JL ~,uli9t at sa.T"'lf.'~:!fatt8 

~lt. i P"r,: \Ttdel!s;;'abeligt :.ystcm. ;:'1~r :;,.1 :,iiH·:;c- mei..:crJer og -::-I"r!d~r ti~. 

V~dQn~~~beli~t arbejde ~r dpprQxt~a~iv~, ~.~rn8r sig virkeJ.ig~e~en 0~ 

$1>q~";.' .;\t >2:;:!<e:".:j.." de:1, df)r\ kan ik"<e n.i...'1'..!!'~ ,::'1.vJ!relse:1 t,Jt:1lt"., 0~1 je.7. 

r..:.tn ..; lo:.".t ikke de enkeit.e ,y,ennC:?aker-. D~.:!or ~å dor c'j:".). i'lrb'i::;ciide1..lr:.~ 

('g zi":t!71~rbejd€: til. Det betyder l:'-ke, at {~s.::- ikke ~il:<;t.n~~bes '2!~ hcl-

h~dsanskuelge, men d-enne er iki<e udfjan7sp,::,'<.t f,ien s.~:...;tpu:~~~t i ,.:"=,,. 
vj .1er:sk~bt?li'3C undersøgelse, ~'g ~en nat· a ::: .id der:s }":!"';sræ!"lsni.;:: ,~r p.i 

Hv;~d selv ffiat€ri31iSI':'icn a:1går, \;.1 c.et ;:'D~",,!·:~es, ~1t Jf.:t ;j·:.;tcf c: ~I) 

il~5.k \.!el.se, en ov!.':rbevL:;niqg. en 5:1ti),qCJ.s~,'~later.!.c' er i el~ \. :.j.,~

skilbelig filos('fi s k ';-ur-:lering en abstl-p..~!.:.!~;n, Q.v.;? . et. ti)r:)~e~':· · ;G'..lY~ .. 

ikke an empirisk virkelighed slet og H'i::. ;)e~; ti~·,.ære'tsc, ':i ."'~~.'.. i ,:)r 

vore øjr..e, er ditferentl.eret, og vi r;1,~ _~'f'~~ ~s ti l "r:.a..:(; tiJ. a:'!:'::"}02.L:::.: 

af et .f<el1~B stof, so;n vi kalder !il6.t~ri~1 ':'; so:n '.'5. re·}:"I~' fe::: -?-': .J:>-::~ 

materiale fer hele ·"er:.'1-'::13 Of;.byg:-:ing. ,;'..! :::11 man 5!ltry~ CPi ~.K ··:e Jc~ 

snarere er atomer, der er grundp.:emente~ 
rede atomer har en o;>})ygning, d.v.s. el- d :;' ::ett·.nt.i'i-!l·!de , 

Langt vigtigere er i~idlertid, at jet i~ke er ~ulig~ et qå di~.~te 

fra materie til d~n verdei1, 'Ii ser for ·.'c".:"r:: øjne. ;J;;;'lik:ii!"'ge:-, -:Jq pr .",

cessel1 i 'J'erdf~n5histor.ien5 gang 2c!.""l1dsz>::'t:.".,::- en b,~ ... æ;else, og ~'~i.·,,,,,ss:..:: 

~å h,,';e en anden o::?rindelse enu m:;;.te rle.n ~'Z;:l; .. , der" ;-ei defi!:i.'::.~or; -Si 

det aldeles ustrukt'J.r~:rede, og SOi1l ,k!T.::(..;l' :-.= !.ler ik '..:", :se;.-..' kt\~ !..:'rh;<

holde kilden ellet: <3rsagen t.il bE·væqels~r,. zh"orle~.<?s vi(:e:::1? ~.: r.).; :":.;::e 

de mangf.oldige !'.)rr;-;~~ i cl~n fuld .. ,;:d'Ji%;cåe ve:::den '..ld. fr'a ;';l.c:..::~:.i.;r: ~: -

lene? KO!:t sagt der sk.:!l langt [i'erc til fot at 9ive ;:l ri!~el.i.: ~d~r-··". 

skildring og redeg<;z<relse for d~ r.er>t evi.cc::::e træk '-'ed :h!j~ '.'I~:<:~:" .: , 

f:.e;: for. vm:e øjne. H· .. "or bliver det kV;ll.ita':.i',·f? af i =-f! st::n:.t"e :'"1::tC'~.::; 

L .. .5tisk .:mskueolst'::? Hvor )<;oA!rr.er. be· .. ids th t;d.:::-: fra? D·";J l"''Jg'''·~ .;~ : 5~ 

le ft::-t":"old. i';r det iH:e i bc'-'ids:l~i'..'d8:l, ,:>:1;0 diss~ 2. .-5k;~e)s<f.!l." =-s p.:)). : 

tiske .fQre5ti1.J.inger 0!\l \'ercJen findes og "...i::'ia:::m:?s? r":' d02t i~~k", i :-...·c

vidst~er.enl foresti~ling~. l·n~ O!· ... , at -Je.:: 5 k;:;!. "'lar.d~es. ·~?f()r:~,-:::s? ~.\ ':;~. 56 

llti::::-::e og filosef.j;.j.::r~ d.ebat slet l.kke i ce-t rn.::t~:ey.~-::!.e, f!1,-~:-! i e ,~ne

s<:.iIli ng-?l1 og tar..kerne. ~t behøver der i!; r.,~ at v;}'.·.:e iV~S"' ~~ f(";!:" ~:<i::r~ i, 

og dee. ~an da s.i..;~ke:rt Og5 ~ refere!;"c Ul n:).;e"t i. den :-:-a.t.':.~:-.~02lt ':i.r.~:~-

a: .... 1:.;'"1~ • .:;,::... ::. ':' .. ' •. H.:. 
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vil give det udseende a f, a.t det er den direkte og videnskabeligt 

dokumenterbare virkelighed, da er det en alvorlig fortegnelse af de 
faktiske forhold. Lad være a.tmarx1smen gør op med en række former for 

'idealisme', d . v .s. blot tænkt'2 og konstruerede anskuelser, og fore

sti Llinger , der er strukturerede og motiverede ganske anderledes end 

pågælder.de 'ide ~l i s t' selv ved og kan gennemskue. Men det må ikke få 

noge n til at gle~~e, a t de t at benytte tanken. sproget og forestillingsn 

nu engang pr (~t almindeligt vilkå r for os mennesker, og det er en grov 

fejltagelse, hvis nog~n .vil give det udseende af, at de har en mere 

di rekte adg~ng til erkendelsen af virkeligheden. Det ·ville virkelig 

være en over-menneskelig erkendelse, og den må i al -tal d ligge uden 

for det videnskabelige arbejdes område. Eller rigtigere: Hvis det ikke 

gennemskues , så er vejen åben for den værst tænkelige form for 'idea

lisme', den , der hævder at være tilværelsen slet og ret, men som .t vir

keligheden er et rent tankefoster . 

Der er mange andre ting, der går i svang med en materialistisk filo

sofi. Lad være, hvorledes man vil klare de kvalitative ting i kunst 

og skønhed, i musik og historie. Men så fundamentale umiddelbare· livs

ytringer som tillid, ærlighed, åbenhed, kærlighed finder ikke noget 

virkel. igt fundament. hvis materialismen er hele sandheden om den men

neskelige tilværelse. Måske g!r det også derfor så hårdt till de po

litiske kampe, hvor den materialistiske filosofi er forudsat. 

Marxismen vil også pr. definition være ateistisk:. Men netop spørgs

målet om religion, politik og videnskab er et af de store problee

kredse ikke blot i vor tid, men i menneskehedens historie. At tro,at 

ma n har afskaffet religion ved at erklære sig for ateist, turde være 

~n il lusion . Hvis religion er udtryk for det, som man anser for abso

lut og hØjeste sandhed, sA er netop også marxismen en religion. Og 

hvis religion kan være ideologisk legitimering af politik og indgå 

i en teokratisk politisering af et samfund og en kultur, da er dette 

principielt også muligt for enhver anden anskuelse, der vil hævde, at 

den er sandheden slet og ret, og at sAvel videnskab som politik der-

for må indrettes i overensstemmelse med denne ene, sande anskuelse . 

Det e r det totalitære , der her er farligt , og det er lige farligt, 

hvad enten det er en religi on eller det er en fl1osofiSklivsanskuelse, 

der gøres til den eneste sandhed, som ~lt og alle i de t politiske og 

j, det videnskabelige liv skal rette Slog efter . Det fører til en knæg

t e lse af samvi ttighedsfriheden~ dat fører til politiske ov-ergreb, og 

de t f øre r til overgreb på J en videnskabelige erkendelse, den erkendelt:i ,~, 

der s om enhver erkende1ae forudsætter frihed. Det er en dyrekØbt e r-

faring i Europas historie, at det er nødve ndigt at skeln8 nøje r,:\(::'.l:'.cm. 

Kirke og Stat, mellem relig ion og politisk myndighed. Denne erf~ r in g 

skulle nødigt glemmes, således a t religi,onen vil dominere ind o ve r 

det politiske og VidenSkabelige li v på en sådan måde, at d~ t kn1..iser 

samvittighedens ret til selvstændig afgørelse og ethvert mennesl~e~;. 

frihed til selv at erkende, hvad der er sandt og godt, den erken de J~ e . 

som in.gen bedrevidende har beføjelse t i l ~t ville påtvir,g€ a nCl r. :>. '-;":J 

som det enkelte menneske be.hØver frihed til at kunn <.'! vurd.3::-e ::; el'!. 

Men den dyrekØbte erfaring må heller i kke g lemmes f o r dens poli ·t!s!-;.e 

perspektiv, for så vi l de politiske kræftpr, statsmagt en eller s ::! lv

bestalteda polit16ere~de grupper, søger at tvinge menne5k~r i der~s 

samvittighed til at blive 'normaliserede" ind i systemet, som de h3:r 

opstillet eller vil opstille , og hindre den frie udfoldelse for den 

videnskabelige erkendelse og indsats . Lige så l idt som religionen 

bØr kunne gøres politisk forpligtende for mennesker, lige så lidt 

må det politiske. direkte eller indirekte, gøres forpligt~nde for 

menneskets personl ige anskuelse og erkendelse. I begge tilf~lde s ke r 

der en meget alvorlig krænkelse af menneskets frihed og værdigh~d. 

Når det er sagt, kan det også tilfØjes, at":1etop et ateistisk 5ys te rr 

vil være særdeles tilbØjelig til a,t blive totalitært. Hvi s s tatGRHg t '.;: J} 

mener at kunne være 'konfe €'sionel ', ::l.v.s. stA for e n bes t p.Z1't t:il ... ~rel

sesanskuelse, ja, mere end det, hvis den hævder, a t denne e!.nskue 13e 

er den eneste 'videnskabelige' og tvinger al udøvelse af vjå~nskab 

t.il at bekrii.'!f t e denne anskuelse og nægte:r a lle vtde nskabsrn . .,:::d stilling 

og arbejde, med mindre de tøjer knæ for sta ;~ ideologiens afgud, da 

har vi den verdslige udgave af den teokratiske,?o l itisk-religiø~e 

totalstat. Heroverfor kan d e t meget vel vise s ~g, at det enes~e virk e

ligt effektive svar til åen ideOlogisk") og totalitær e stat og de n 

eneste virkelig~ hjælp, som ·mennesker kan finde mod dens overgreb, er 

at finde i den religiØse åbenhed, der rækker ud over alle pol! ti~~ke 

og ideologiske horisonter, og i den erfaring ~ de r har genne~le\'et, 

hvorfor tingene her ikke må sammenblandes, og derfor har muligheden 

for ·at -fastholde--både den "amfundsmæssige forpligtelse og den religiØ s e 

åbenhed, et engage~ent 1 verden og et evighedsperspektiv. Da er reli

gion ikke længere opium for fOlket, men folkets faste værn mod e n tota
litær stat . 

Politisering kan have mangfoldige former , og maage ka,l) v~re, mere ell_s r 

mindre uskyldige. Der skal ikkb så meget til, fØ r politise ring i f o r

bindelse med videnskabeligt arbejde ikke e r uskyldi g , for (~(~ t gælder 

J 



omr<~de!", der er meget vitale for samfundet. Doet er områder, der er 

li,:;e ~Hl \'Lt ,';il e som hele \lddannelsesom~dr]et og s om h€le sundhed3væs e 

ne l . E'olltisering på d isse områder vil der:fQr ogs å havo::: tl15"at:end~ 

b~!". ;:jnlnq cg .indebære tilsvatf':nae p .roblemer, SO !"'l t il.fæld-::t e r fot" det 

vio.;.1ska;)el ige 3rbejde. Hen rlet 9'ælder fortsat, at prQblemeLnes om

fa :-.g ht,;E'J~k'2:l må O!:"'1rnattse.t·es eller bagatelliseres , hverken gøres st.ør '· 

r,,:: e lh'T g-lr:'2S ''lin dr. !;!, e!~d de e r. Det må kon%retisex:es i ~",ke lthedp.r. 

'·!e n det;. ec v.igtigt at. erk€j~de problemerne, og det er nØdvendigt at:. ta-

9"e stilling til dem der, hvor de dukker op. 

:.o'or a lvOL f3!:"li:j bli-Jer ?olit.ls6ring der, hvor den antager totalitære 

tf'). n.:;i ~nsp.r <)g vi1. n3 .... -e alt ind under den politiske anskuelse. For de+-, kan 

!'\~cltøre Q!, l:dvi.'< l ing, deL fQ'tl'cr {,lod de vJ.rkeligt totalitære statsfor

J7.p. !. Vi. ha r heldicfvi $ i Danroark "n gad og ga-'1l!t.e l demokratisk tradition, 

,:q 'li t ,, 't" vi~ l n~hi'=, a t. d€f' (~!. st.!!r k ne' ).:: til ny udvikling med respekt 

: !.:t" de<: 0 nk.alt"'! m~nne s~ e og ... -ir:'~l igt sarnfUll.C9Slnd efter ga',""Iffiel folke

':.i :; , dansk tr"dltiGn. Mf'~ n "let var .:log et gel'mA:nsk folk og vort nabo

tulk , der i de +-.te å=htlndn~de lod sig narre i!1d i nazisMens afsindige 

,~ikt.:>t'lr. og ~:.:lt, a s t!.-ofale ideolog.-\.. Det er muligt, at andn" fo .lk.eslag 

er rrlp.re u~tsat=e ~nd det danske. ~ask,;o er den ,jygt i. g",~ tyske mentalitet 

':'c~tc r~ at friste. He n tøt: vi dømme'? Tør '.n.. r egne os selv for så al.

d'.:de s s i kre , at vi ikke skal \lære roA vagt'? MiSke er der a ndre tradi

t.i-::'tn~!r ~, ,-:i de nordisk-de:Y>-::okratis~~e, når vi går til Sydeuropa, og 

m3.'!i,<e ar it al.ie re og spdr'.iere mere: t.ilbøjelige t:U at kunne tilslutte 

, .1 I ,"'1-8r,~ t;J. IE't" mindre totalitære reg imer (selvom vi her ~øl.- nuancere 

at ka l de hvad som 

h~.lst fai",:i;;;me) H'~n sk~1l mon den, der s tår r lokke se t .il , at h,:m ikk.e 

sel~: falder ? SKal \ti ikke vogte os for den arrogance at tro, ~t det 

,)l t sammen )1;1.;.;1 er noget., '",ndre ' kan gøre? Er det iKke mangel p å den 

sO :.idaritet , s om trods onde dage 1 3.1 fal d bl.l ver ved r."\ed il t l.nteresse

t"~ :'>.1.g 0g:::J. f-:-r and re folkeslags ~k.æbn~7 ! al fa l d bør vi dar:.ske se 

;~n fQr~lia·':0.L.'Je UI:liddelbart til 3t vogt.e vort e get hus, .;::.gså f or at 

t~·ln!1{'. ... "æTp. no get. for og !"a!'1'r.~n roed and r e. Der for oør "j. Og6';' 'jverveje 

d"C. n sa"f'.1t1d~r..æ!lsige ~ldv H: l in.; 0<;1 den prob le:mat1.k, vi har søg t at pege 

p...l i del'ne ar t,"ike l, 

Dosto l8VS k. ij ans.5 det fol.' at særligt træk i den russiske fo:i::ekaraJr;ter 

at kunne fa lde fo r total i tære an s kuelser {vel nok som e n reaktion mod 

1-1,1 ,mden tendens, som Dostojevsk ij peger på: nihilismen) . Det skyldes, 

ffien:::or.- ~;an, en stor lænq sel, 'vor rll5s iske l<!ngs-el', sigsr han . TØ.t's 't 

e:: f·:) r mildt <.: t udtryk 11.- nej , s jælelig feber, brændend~, fO't"ta!rende 

fCl".'Cr: det ~r .3. r,3age r:! 1<, l:!de= ban 'Idioten ' t .EJ ~st Mysjkjn,sige. "Og 

. "Jh - C!'v b l ot i "o(k!> , .st denne febe r el~ a f en s ådan .!rt, at ~.nn kan 

ad ':!e:-:! ... ·.~.'..'J i v !\lig: m,m må fOJ::;: 1'" t, ~t se ud i frcmtide'1 ! NAr VOt'e 

russer e haJ~ nået den fnrj<EttecJe kys': 09 har c\7el.-b~vist 91-'} 0'"" , 2~~ 

det virkelig er den kyst, de har læ'lgtes eft~r, so! ':il de i deres be

gejstring derover gå vid::n:-e, langt videre, så langt ~30m :::)\f~-rhnvE'1~t 

r.tuligt. Hvoraf kommet det ? " . Og vi sætter lkke bIet vore ~gno? i for

unåri ng - nej, hale EUI'o pa undrer ~ig i sådanne ti l f ,plde ove r ·,'C' - ru,,,;

slske l~dei'.s~acelighcd. ~1r hos 09 et f.'1enneske træd~r. cver til l'.'1\'",'"'L 

cismen, så bliver han a v it!gerlig jesuit og Gt raks en af de aller'~',,:,!:st ~ : 

og bUser h~m ateist l sA 'Jil han db~olut have enhver guu<;trc l;drydd~',L 

med vold , det vil sige udryddet ~ed sværdet. Hvoraf kOrTuTler det? H','ot·, 

far pludsel.ig ~n sådan f a natisme? Ved De det virkelig ikke? Det" kOIW'e!" 

af, a t russeren i sådanne tilfælde har fundet ~f)t fædreland, der ",a ."'1~:

lc(!c haiTI, og jubler derov':'!r ; han ha t:" nået den fcrjætted.~ :~yst - ~Hn '-:._'i!" 

funGet land O{J k" . .o;'::<21.' sig ned fer at kysse det: Det er ikke alt id ,,: 

blot o~~ b a r forf~ngell.Clhed, af h~slige. solviske motive r. -:l:t r\l:3se··li.~ 

bJ.;:vl'!r at.ei st>3r , 50(':idl!ste.r eller jesuitter, nej - det. er af sjæle !',:l 

f ~""!he:ctørst, c:f lænryse.l ef te!" en hØJere ,,'erden, efter den f<?s ':c ~ys t . 

2 fter d'9t hicrc.. 30m de har ophørt a:: tt'c på, fordi de aldrig her. kf~n(:~ 

det! ht bl).'/e atelst er (or russ eren uhyre let, ja, le ttere e!i.d for ."ll,·-= 

a.~1:te :nenne~l-.er i verden: Og vore russere nø jes ikke '!led s~mpe.l+:h~~n ~, 

bl:ive atelst(~I':, men d~ ~':?! på ateismen ; de~1 bliver ho:~ GI-)f(\ ,="n 'ly tre 

uden de mærkrr, .:.t ': "ien er troen på det st.:>re in tet, /l,f de!"' art ~r '.IO' 

sJælel.l ,;e tø r st: ' De", der- ik~e har jord. under si!'..e fØdd-2 "C , har hel le 

i:-:qcn Gud' _ Dette udtryk t"~ :=- lokke mit C:!S!<;?t; :let st.':Hrmer .fr·" en gi1r.w.,~1 ~ 

tro·~nde købr,und , med h"e:i'l j e q ti:"a~ 3Ctli'.l"1el' på en rejsE' l,er i Rus.1ilnd.~i:.l 

'.ltH::ry!'o: te s j,g ail i kke gi.uw k e ",ålcd~s f men sagde: • Dem , jer hal' ::- .::' ve ': :~::. 

l ø s fra sin """ædrene jord, :1dl." o<Jsa revet sig løc: -ra sin Gild'. }!:l.n t.e'
hØver blot at tænke på , at russere af don hØjeste aan neJ ~e er t:.iltd,~ 

flc'.gE"llant.et"nes s~k t ... Og hvad f or::ke l er de:=- ""el i dett~ tj lf '!;l de p; 

selvpiner.iet og " ni'1i!1sme:-., j'2suitis:nen ,~l le r. 3te;, ~m'2 '~ ? ',1ar. \- a::: !'1 ~,:> \r.! 

endog sige , at det e j,,,r me r'2 lndn~ dynd.:! Me:-! :;;2 ]:3.n<:rt goh rnssem€s 

l.1'ngEel.~ ... Vl.S 'den nye:! v~rden's lYG 0nc.~·) 'yst fo:: Columbus ' ":.;:bt:;!r

t.{·;rs t.;.c nde rnanuGkao , '.ris rUSfleren nen san{,.~\~ rr:ssif,s.e ,'crde~, la ,~ ha,:T\ 

finde dette guld, dcnr,e skat" som jorde.n :3kjule l: for h(1ns: ~jl~c : Vis; -:'!:":". 

hvo::-ledes hele menneskeheden vil forny s tg o,:? q e no9Zlt! rn,~.3ke .:l 1 '2. n C " '_~ '; 

den russiske tanko, ved den russiske Gud oq den russiske Kl.i5t:..l::!, 09 

man vil se, hvilken v:.e:låig, sandhedselskende, vis oCJ roild kæMpe Gt?:>:" ":._ 

opstå for den undrende v(~rdens øjne , je. - ~nd:=end~ D9 fcr~ l~f.rec'~~ thi 

de ver:"ter jo :"ntet ~f I)S ud.:!n ild og svær d; de d.oj lt'JI":.e t \~~n eftc '" dt;rro ~<=lv 

og ~< a n derfo l' ikke fore ~til!e sig as uden bilr::"":;'l.'i~t.. 9 .\ddil r:i,lt:" de ... '/it" 

ret lr.d til nu, og d~nne tørst vil blive s,:edig mcr'1 br;'!nd€:16:~! ' I • 



STUDEHTERUDTALELSE FJR VALGET FOR 19 : 1 

De opstillede studenter vil gerne gøre fØlgende klart : 

l. Vi vil i 198 1 forsvare turnusordningen, så den med sin for

holdsvis omfattende planlægning af undervisningen fortsat 

kan sikre et fornuftigt forhold Mellem undervisningen og 

krave ne til opgivelse rne i eksamensordningen. 

2. Vi vil forsvare den nuværende eksamensordning energisk, 

fordi vi anse r den for rimelig og fornuftig. 

3. Vi vil styrke og fre~e bifagsstudiet i oldtidskundskab, 

fordi dette studium s e t i vore fags større sammenhæng har 

en ikke ringe b() tydning for os alle. 

4. I 19 00 er forske llige personer og gruppe r blevet anklage t 

for dårlige kvalifikationer, illoyalite t m.v. i forbindels e 

med arbejde t i instituttets organer. Vi fØler os ilde be 

r ørt ved disse ube grundede anklager og vi vil ønske, at de

batten i 13 81 blive r saglig. 

De t kan måske foreko~~e besynde rligt, at studerende, der op

fatter sig som en progressiv gruppe, l ægger så me gen vægt på 

at forsvar e bestående ordninger, men nu, hvor vi på universi

t e terne opleve r e n række tilbageskridt, ser vi det som vores 

opgave at forsvare værdifulde landvindinger mod r eaktionære 

og teknokratiske kræfte r både på og uden for universitetet. 

Inge Eboesen 

Peter Fink 

Hans Grege rsen 

SØren Hindsholm 

Kirsten Holm Nielsen 

Simon Laurse n 

-. . :Svend; !1jtt-hiassen 

Sussi Pe de rsen 
. ,i-' 

Jakob Rehof 



Jeg kunne godt uanke mig, nt der blev a rran geret en filmfestiv:.11 i . . T

hus Studenternes Filmkluhs og IJt ile Dulcis og I nstitut f o r Oldtids- og Middel

C11de rfor.skni ngs regi - en filmfestival med græske film om græs ke myte r i trc

gediefcrm. Forudsætningen f or a t sætte et sådrmt projekt igong e r en varm til

slutning fr.o stort set oll e, der ar tilknyttet I nstitut for Oldtids- og h idaal

al de rforeknina i .~ rhus~ 

}Jee'~ til 'm filmfestival med e t sådant indhold fik Torres in og jeg. d" 

v.i SI] po {) om forevi sning af Nichael Cacoyonnis' Iphigenl a-film 

t'estivnlen kan ses som e t a propos til græsk tragedie i ove rsntteb",

gennemgangen i foråret, oldtidskundskab bifngs oprettelse ved '.l) fro dette ef. 

tem&. og folkeuniversitetsgennemgangen i græsk teater i foråret . 

For.målet med fe stivalen er at give et bredt helhedssyn på \::ICesk tr.a!:!" diG, 

og nt mtm kem f oretage s ammenl igninger mellem det filmene giver, og det le~zn i "gen 

~iver, Filmene kan nydes både med og uden baggrund i den a nt ikke tekst, 

Fordelen ved ot a rrontlcre en sådan fest i val er den, at vi netop f å r dE 

O.lm at se , som p . g . o. deres sn<",vre, men s to re kulturelle vuar di ikke vise " r,}', 

tit i dan sk t v og i dan ske biogr a fer. Ja, mange film kommer overhovedet ikke h!. 

landet: 

-'\n!Jående det økonomiske hor Torr.esim oplyst, at f':otemaHsk ·'udi torium "

i nklusive filmfo revisningsudstyr kan stilles til rådighed gratis. 

[ r de.t" nogen, der kende r til videobånd f.e ks. fra gymnasier med relevante 

indspilninger, kan det veare meget nyttigt, a t jeg oplyses derom, do det muliGvis 

kon indgå som en del a f filmma terialet til fest i valen. Hvis der eksisterer nogle 

videc,båndoptagelser af stor væru': , kan den f aktor, at det er en biogr affestival 

jeg tænker pa, og ikke en TV-3tu~- festiv (ll, spille en mindre rolle. 

J e g hor t.ankt mig, hvis de r er opbakning bag tanken, a t vi skol nedsætte 

et filmfestiv\~lt;dvaJ.g, så vi kan sende en repræsentativ delegation ofst"d f or at 

f orhand le med i:SF J './tile Dulcl og O (l. ir: . ;{ontakter Hl Den græske 'i'.mbnssade i 

;(øhenhavn må dos uden også oprettes. 

Vønlig hilsen Villy SchmHh 

\ lesundsvej 21, 
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DVLCI VTILE DVLCI VTILE DVLCI VTILE DVLCI VTILE DVLCI VTILE 

De r afholdes GENE::1ALFOR,sZIJ·ILIllG i foreningen 

tirsdag, den lo. f ebruar, 19 B1. 

NB: 'li raa anmode fo lk, der skylde r penge, om at få betalt 

deres gæld forinden af hensyn til årsregnskabet. 

Efte r ge neralforsamlingen er rIer foredrag ve d 

lektor OLE THOaSE!'i om "OEDIPUS " • 
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V'l'ILE DVLCI indbyder til åre ts JULEFEST 

Lørdag , den 13. december, 1930 
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FINNEBYENS FO~~SN1LINGSHUS 

Bornholmsve j 

:lAD ,- GAVER - SJOV - \UDERHOLDHING - SKÆG og BALLADE - !,lAD -

VTILE DVLCI VTII,E r)VLCI VTILE DVLCI VTILE DVLCI VTILE DVLCI 
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DEFENSOR NOVISSIl;1US CLASSICAE PHILOLOGIAE 

("Ayopa xa.t ITOAL, LHa. \ 
Coloniae Agrippin~.nsi$) . ; 

Sunt, gui dicant papMa, cum 

in Germaniam aeroplano vec

tus esset, a mul·ti tudine his 

verbis "Arno te " veneratum 

haec fere dixisse: "Spero 

vos plura ve rba quam haec 

duo Latine loqui posse", unde 

facile inte llegitur ipsum papar., 

ut i ta dica'U, aCi\.ll.~a.XO \I philolo

giae Classicae esse. 
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