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F Vi var ude. Lutrede i vished om, at vi er de gode, 
at vi slås for det gode og gør verden til et bedre og 
mere retfærdigt sted. Det gælder så ikke lige tolke, 
forstår jeg. Bogstaver; så ud af bogstaver, ord; så fra disse ord, nogle korte sætninger; 

så flere sætninger, som er længere, og for det meste meget lange sætninger, 
henover 30 år. Skønheden i sproget. Morskab i helvede.

I begyndelsen var bogstavet
László Krasznahorka,ungarsk forfatter, fortæller hvordan man skriver en bog. I Slate 
Magazine:

MADS KASTRUP,  journalist, kritiserer manglende moral og asyl til tolke, der 
har bistået danske væbnede styrker i Afghanistan. I Ekstra Bladet.

V
ed Danmarks Forsknings- og In-
novationspolitiske råds konference 
Verdensmester i viden 11. maj, tog 
tidligere rektor for det svenske elite-
universitet Karolinska Instituttet i 

Stockholm, Harriet Wallberg-Henriksson, fløjls-
handskerne af og sagde, at Danmark i øjeblikket 
er Nordens førende forskningsnation, men at vi 
risikerer at tabe terræn på grund af for meget top-
styring på universiteterne, og fordi universiteter-
nes basismidler bliver udhulet. 

I Danmarks Grundforskningsfond kan vi godt 
følge argumentationen. Vi hører det samme fra 
vores forskere ved de årlige besøg ved vores Cen-
ters of Excellence og på de årlige netværksmøder 
for alle centerlederne. Danmarks Grundforsk-
ningsfond indsamler systematisk erfaringer fra 
fremragende forskningsmiljøer, vi møder alle 
forskningsområder på alle de danske universite-
ter, og vi vil gerne dele vores erfaringer med det 
danske forsknings- og innovations politiske sy-
stem.   Vores forskere repræsenterer den absolutte 
elite blandt de danske forskningsmiljøer. De over-
går gennemsnittet i forhold til stort set alle typer 
af effektmålinger – de publicerer mere og langt 
bedre end gennemsnittet, de udklækker flere ta-
lenter, de tager flere patenter, de får flere priser og 
tildeles flere private og internationale forsknings-
bevillinger. Vi synes, at der er grund til at lytte, når 
de og Harriet Wallberg råber vagt i gevær.  

Der stilles krav til forskerne fra alle sider: fra 
det politiske system, fra universiteterne og fra 
det forskningsfinansierende system. Der forven-
tes top-forskning, innovativ forskningsbaseret 
uddannelse, tværfagligt samarbejde, industrielt 
samarbejde, løsninger på samfundsudfordringer, 
patenter og spinouts, professionel forskningsle-
delse, det nye store eksporteventyr og meget gerne 
en nobelpris! 

Kravene er legitime i den forstand, at de afspej-
ler, hvad det globale innovationskapløb kræver. 
Men den enkelte forsker kan ikke indfri alle krav 
samtidigt. I takt med, at vi alle sammen over en år-
række har øget kravene til forskerne, hører vi fra 
vores centre om en stigende grad af topstyring og 
centraliseret administration, om voksende admi-
nistrative byrder for de personer, der på papiret er 
ansat til at forske og undervise. 

Set fra Danmarks Grundforskningsfonds ob-
servationspost er udviklingen ugunstig, og vi 
spørger: er pendulet svinget for langt til den ene 
side med for megen topstyring, og er der for lidt 
forskerdreven forskning, kollegial indflydelse og 
medbestemmelse?  Vi skal ikke tilbage til 70erne, 
men vi anbefaler, at forskerne inddrages mere og 
på en bedre måde, end det aktuelt er tilfældet alle 
steder. Forskerne skal have reel indflydelse på fa-
kulteter og institutters forskningsstrategi og på 
rammerne for forskningen. Strategier skal læg-
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ges i tæt dialog mellem forskerne og ledelserne på 
universiteterne. Måske kan man med fordel gen-
tænke de akademiske råd, så de har større indfly-
delse og tilknyttet institutterne og dermed mere 
nærværende og tættere på forskerne. Strategier, 
der er udformet ’oppefra’, fremmer ikke nødven-
digvis den banebrydende, nysgerrighedsdrevne 
forskning og det centrale spørgsmål er, hvilken 
forskning, der forsvinder i denne sammenhæng? 
Måske er det forskningen bag det gennembrud, 
ingen evnede at efterspørge. Vi har stor respekt 
for overordnede strategier, men balancen er, som 
Harriet Walberg gør opmærksom på, ved at tippe. 

ET ANDET CENTRALT område, der truer den 
danske førerposition, er de resultatbaserede sty-
ringssystemer for forskningspublicering (også 
kaldet den bibliometriske forskningsindikator). 
Spørgsmålet er om disse systemer i virkelighe-
den kommer til at spænde ben for sit eget mål om 
forskning i verdensklasse. Et studie fra Australien 
har vist, at et nationalt publikationstællesystem 
hurtigt øgede det årlige antal publikationer, men 
fik samtidig kvaliteten af publikationerne til at 
falde, hvis man så på, hvor ofte de blev citeret af 
andre forskere. Det vækker bekymring. Det cen-
trale spørgsmål er, om vi med de resultatbaserede 
styringssystemer indfanger egentlig forsknings-
kvalitet – altså det, der er forudsætningen for den 
innovation, vi skal leve af, eller om produktions-
kravene målt med det lidt grove aktuelt anvendte 
måleværktøj øger ’mainstream’ og reducerer de 
dristige nybrud, den transformative forskning, 
der ændrer samfundet; ligesom Niels Bohrs atom-
model, der vel er basis for en stor del af verdens 
nuværende BNP. Det vil være katastrofalt både i 

Danmark og internationalt, hvis forskere forføl-
ger ’lavrisiko-projekter’ inden for veletablerede 
emner på bekostning af det mere risikobetonede 
uudforskede, hvor potentialet for det virkeligt 
banebrydende ligger. Endelig, hører vi fra vores 
forskere, at de er hæmmet af effekterne af den til-
tagende og centraliserede administration på uni-
versiteterne, samtidig med, at den administrative 
hjælp (tap-personalet) tæt på forskerne er blevet 
mindre. I Danmarks Grundforskningsfond for-
holder vi os pragmatisk til denne ubalance ved 
simpelthen at finansiere administrativ hjælp til 
vores centerledere. Det gør vi, fordi fonden vil sik-
re sig, at de investeringer, vi gør i de absolutte bed-
ste forskere, giver det bedst mulige afkast. Det sik-
rer man bedst ved at sikre forskerne forskningstid. 
For os er det sund fornuft. Det handler om de rig-
tige rammevilkår.

DET ER OGSÅ ud fra en betragtning om de bed-
ste rammevilkår, at vi anbefaler, at universiteter-
nes basismidler øges. Universiteterne skal have 
tilstrækkeligt med handlerum og muskler til, at 
de kan sikre, at de dygtige forskere har tid og in-
frastruktur til det, de er bedst til, nemlig at forske 
og undervise. Danmarks Forsknings- og Innova-
tionspolitiske råd spurgte på konferencen 11. maj: 
Hvorfor går det egentlig så godt for dansk forsk-
ning? Kan man svare på det, bliver det også muligt 
at pege på, hvilke strukturer og forhold, man skal 
være varsom med at ændre på, og hvad man med 
fordel kan styrke for at udbygge Danmarks fører-
position inden for forskning og innovation.

Anbefalingen fra Danmarks Grundforsknings-
fond kan siges meget kort: lyt til forskerne! Uden 
dem får vi ikke forskning i verdensklasse. 

»Anbefalingen fra Danmarks Grundforskningsfond kan siges meget kort: lyt til forskerne! Uden dem får vi ikke forskning i verdensklasse.« 
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