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Kære Egon   Århus, den 23. marts 2017 
 
Jeg skriver til dig for at fortælle at jeg er rigtig glad for at jeg søgte til Aarhus Universitet. Der 
er noget særligt ved at arbejde et sted hvor folk brænder for det de gør. Jeg ved ikke helt 
præcist hvad der giver den stemning. Det er nok mange forskellige ting, men det er lissom 
om alle er enige om, at dét her, det giver mening, det betyder noget. 
 
Dengang du forlod universitetsverdenen for ti år siden, blomstrede kontrolkulturen jo og 
der var et voldsomt pres på universiteterne for at bidrage til erhvervsliv, vækst og 
økonomi – ”fra forskning til faktura” som det hed. Jeg tror det fik stor betydning, at 
Aarhus dengang vedtog deres ’grundlov’ om at universitetet skal bidrage til 
bæredygtighed, retfærdighed og velfærd, og at hele dets virke skal 
kendetegnes ved uafhængighed, åbenhed og deltagelse. De refererede til den 
dengang halvt glemte Aarhus Convention fra 1998, FN konventionen om åben 
tilgang til information, deltagelse i beslutningerne og retfærdighed i forhold til 
miljøet. Og det var ikke bare fordi den blev vedtaget i Århus – de havde 
virkelig tænkt over det. Men det afgørende var jo at de faktisk handlede på 
det, og ikke bare skiltede med deres visioner og værdier på plakater rundt omkring som 
man ser det så mange steder.  
 
De var fx drivkraft i en ny alliance mellem en række universiteter og nogle af de helt store 
fonde om en uafhængig, fælles, borgerdrevet forskningspulje. I princippet har alle, ligegyldigt 
hvor de er på kloden og uanset hvilke politiske og økonomisk magter de er oppe mod, nu en 
mulighed for at fremsætte vigtige spørgsmål og problemer og få dem undersøgt af 
uafhængige forskere. Jeg synes det er en flot tanke. Det kan godt gå hen og blive en af de 
helt store revolutioner i initiering og finansiering af forskning med tiden, hvis de kan holde 
fast i uafhængigheden. Det sjove er, at den større uafhængighed kun har gjort universitetet 
mere værdifuldt for erhverv og myndigheder – forskningsfrihed og meningsfuldhed er jo 
afgørende for kreativiteten, for at tiltrække de bedste forskere, og i sidste ende for kvaliteten 
af forskningen. Det er lidt lissom dengang med de udskældte miljøreguleringer og 
miljøafgifter der siden viste sig at være et samfundsøkonomisk scoop.  
 
Jeg har hørt at universitetet faktisk var temmelig virkelighedsfjernt og ’universitært’ 
før i tiden. Men nu er deltagelse, eller intra-aktivitet, et nøgleord. Aarhus har lært af 
de bedste når det gælder om at inddrage virkelige problemstillinger fra samfund og 
erhverv i undervisningen og i forskningen. Og internt er forskerne involveret i 
hinandens forskning og undervisning på tværs af institutter og fakulteter. Jeg tror det 
var fusionerne i 2007 der var med til at placere Aarhus i førerfeltet på det område. Intra-
aktivitet er helt sikkert med til at gøre universitetet rigere og mere meningsfuldt - 
det er ’fælles forskning’ i egentlig forstand. 
 
Jeg ved ikke om du kender University Commons? Det er et helt centralt redskab (eller 
egentlig meget mere end et redskab) for denne fælles forskning, og for undervisningen. 
Unicom ligner en mellemting mellem et ’universiteternes Wikipedia’, der giver en samlet 
adgang til al viden og forskning med åbne diskussioner og foreløbige afklaringer, og en slags 
’forskningens Second Life’, hvor forskellige videnskabelige avatarer tilbyder at vise dig rundt 
i et landskab af indbyrdes forbundne spørgsmål ud fra hvert deres særlige perspektiv.  



 
Det er underligt at tænke på at det er mindre end ti år siden Aarhus tog initiativ til Unicom – 
det er lidt som de første ti år af Internettets historie. I grunden var det vist ret idealistisk. 
Som du nok husker, var der en række store spørgsmål på spil: Priserne på de videnskabelige 
tidsskrifter var på himmelflugt og bevægelsen for open access tog fart. Den videnskabelige 
verden blev (og bliver) stadig mere specialiseret og differentieret. Peer review blev tillagt 
stadig større betydning i ansøgninger og evalueringer samtidig med at dets værdi i forhold til 
den nyskabende og tværdisciplinære forskning var omdiskuteret. Spin og reklame spillede 
(også dengang) en stadig større rolle i det politiske system og nogle mente at demokratiet var 
i krise og historien langt fra slut. Ytringsfrihed og forskningsfrihed var under pres fra stærke 
økonomiske, politiske og religiøse interesser og der taltes om behovet for en fornyelse af 
oplysningstanken. Universitetsforskere blev angrebet for smagsdommeri og for at misbruge 
deres ekspertrolle, uden at der rokkedes ved den etablerede tro på ’eksperten’ som objektivt 
ideal. Unicom var et svar på de spørgsmål: En vej til at skabe overblik og sammenhæng i en 
stadig mere fragmenteret videnskabelig verden. En måde for forskerne at åbne deres 
forskning for kommentarer og spørgsmål, involvere borgerne og gi dem fri adgang til den 
forskning de har betalt for, og gi de fattige adgang til de riges videnskabelige bord. Et forsøg 
på at holde fast i at nogen viden er bedre funderet end anden, samtidig med at det erkendes 
at forskellige kontekster og synsvinkler kan gi forskellige svar. En metode til at holde 
balancen mellem uafhængighed og deltagelse i forskningen ved at vise kontekst og perspektiv 
åbent frem. En ny ramme for videnskabens kritiske ideal i en forandret verden. 
 
Når man bliver ansat her, forpligter man sig til at deltage kritisk og konstruktivt på Unicom, i 
seminarer og i samfundsdebatten hvor det er relevant, også uden for ens kerneområde. Det 
er en del af det at være et universitet, siger de. Og jeg skal love for de tager det med kritik 
alvorligt, hvad enten det er studerende eller garvede forskere. Den første gang blev jeg lidt 
chokeret – jeg fik ren besked om hvorfor mit projekt var helt forfejlet! Men så kom de med 
nye synsvinkler og konstruktive forslag, og det endte med at blive et rigtig godt projekt. Det 
var et netmøde, selvfølgelig, en af de uundværlige kommunikationsteknologier som 
universitetet har været med til at udvikle. En anden, den danske simtale, er også ved at være 
ganske brugbar, selv om oversættelserne stadig trækker på smilet en gang imellem. Men på 
længere sigt vil den gi os mulighed for at bevare dansk som videnskabssprog. Og så er 
simtale en væsentlig forudsætning for universitetets samarbejde med universiteter i Asien, 
Sydamerika og Afrika, og det globale udsyn som det bringer med. 
 
Sidste gang vi mødtes, var jeg jo meget i tvivl om det ikke var bedre at gå efter et af de 
førende universiteter, men jeg er glad for at jeg valgte Aarhus. I mine øjne er Aarhus 
Universitet førende selv om det ligger langt nede på de officielle lister. Det rankingsystem 
kører sit eget liv. De universiteter der hopper på vognen, skal nok komme opad på listen, 
men det gør dem ikke til bedre universiteter. Her har de tænkt over hvad et universitet skal 
gøre godt for i dag, og i fremtiden, hvad der giver mening for forskere, studerende og 
brugere, og så er de gået efter det. 
 
Kærlig hilsen 
Hugo 


