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Onde Helge 
NUL 

Af Niels Høiby, overlæge og professor ved Rigshospitalet 
 
Parolerne under studenteroprøret i 1968 var "forskning for folket' og marxistiske reformer. Baunsgaard-
regeringens radikale undervisningsminister Helge Larsen, af studenterne kaldet Onde Helge, blev tvunget til at 
gennemføre den mest radikale og demokratiske universitetsreform i den vestlige verden. I de efterfølgende år blev 
hæderkronede, upolitiske professorer frosset ud, og politisk nepotisme var udbredt, når stillinger skulle besættes.  
Med årene forsvandt politiseringen, og universiteterne begyndte igen at leve op til Humboldts model: 
forskningsbaseret undervisning, forskerens frihed til selv at vælge forskningsemne og metode, til frit at publicere 
sine resultater og til frit offentligt at kritisere andre forskere, også på egen institution, kombineret med tryghed i 
ansættelsen, så skjulte repressalier fra magthaverne mod upopulære forskningsresultater og kritik ikke risikerede 
at føre til karrieremæssigt stop.  
For snart tre år siden gennemførte Venstres videnskabsminister Helge Sander den mest radikale og 
udemokratiske universitetsreform i den vestlige verden. Fra forskning til faktura er regeringens krav, myretuen er 
idealet. Væk med fordybelse, erkendelse og den ægte fornyelse. Ind med industriens forsknings- og 
udviklingsstrategier, som kun er udvikling og intet har med fornyende forskning at gøre, den køber industrien 
nemlig fra universitetsforskernes små bioteknologiske selskaber. Ind med industrifloskler, varm luft, profetiske 
syner (visioner) og stærk ledelse - dog ikke hvad angår argumenter eller evidens. Førerstaten er tilbage, lederne 
er de klogeste og tåler ikke modsigelse. Money is the mission - follow the money!  
Går det galt? Ja, se på Hwang-skandalen i Sydkorea, hvor massiv statslig støtte af stamcelleforskning viste sig at 
bero på videnskabelig svindel, fortsatte bevillinger krævede jo en stadig strøm af revolutionære resultater - ligesom 
Lysenkos under Stalin. Eller se på tobaksindustriens og medicinalindustiens undertrykkelse af ubehagelige 
resultater om deres produkters bivirkninger. Bliver stærk ledelses magt misbrugt over for ubekvem forskning i 
Danmark? Ja, se på sygehusdirektørens fyring af overlæge Tom Skyhøj Olsen på grund af hans 
forskningsresultater om behandling af hjerneblødning på special- versus almenmedicinske afdelinger, og 
institutlederens bortvisning af professor Helmuth Nyborg på grund af hans forskningsresultater om kønnets 
indflydelse på intelligensen.  
Nu er det så forskernes tur til at gøre oprør mod den nye Onde Helge og hans universitetsreform, og det har 
medført anmeldelse af universitetsreformen til UNESCO, da Onde Helges universiteter ikke mere er ægte, 
uafhængige universiteter.  
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