
J0 rgen Holrngaard 

Karl Marx var en tysk filosof 

"En historisk set eller tidlast oprindelig tilstands billede af lykkelig iden- 
titet mellem subjekt og objekt er imidlertid romantisk; til tider projek- 
tion af Izngslen, men i dag kun lagn". 

"Ingen hojere form for samfund er for ajeblikket konkret synlig: derfor 
har alt, hvad der opfarer sig som om det var inden for rcekkevidde, 
noget regressivt over sig " . 

Adorno, 1969 

Fra varefetichismen til de decentrale profitcentre 

Når de har det akonomisk godt, er de akademiske mellemlag samfunds- 
kritiske og oprarske. Når de har det akonomisk skidt, er de fredelige og 
fromme. Sådan kan det umiddelbart tage sig ud, hvis man i et anfald 
af historisk bevidsthed kaster et blik på de sidste tyve års udvikling i 
denne sociale gruppes liv. 

I slutningen af 1960'erne og begyndelsen af 70'erne gik studenterne 
direkte fra eksamensbordet til jobs i en velbeslået offentlig sektor. 
Reallannen, de fik, lå 30-40% hajere end de tilsvarende offentlige 
lanninger idag. Studiegzld var bagateller, der ikke blev talt meget om. 
Den forhindrede ingen, der havde den slags lyster, i at kabe hus og bil. 

På universitetet havde de som studenter besat og demonstreret mod 
"onde Helge " , den borgerlige undervisningsminister, der med 1 97 1 - 
styrelsesloven indfarte nogle begrznsninger for den initiativrige studen- 
terungdom. Det blev dengang oplevet som et halvfascistisk tvangstiltag. 
På flere institutter var det nemlig blevet studenterne, der i realiteten 
stod for forretningerne: zndrede studie- og eksamensordninger og skaf- 
fede nye stillinger til huse, som de mest energiske, der meget passende 
netop var ved at blive kandidater, så sagte og som regel fik. Det blev de 
dog ikke mindre kritiske af. Nogle steder stod den ny kritiske undervis- 
ning, den såkaldte "fagkritik", langt stzrkere end fagenes traditionelle 
discipliner, der skamfuldt sygnede hen under kritikken. 1 

Dengang talte og skrev man meget om fremmedgarelse, tingslig- 
prelse af de menneskelige relationer, varefetichisme, om den tvangs- 
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mzssige afhzndelse af arbejdskraften, om mervzrdiproduktion og om 
den borgerlige stats undertrykkelsesapparater. 

Her midt i 80'erne er det den borgerlige regering og ikke studen- 
terne, der dikterer studie- og eksamensordninger. Nu er der ingen jobs 
at vælge imellem for de nyuddannede humanistiske kandidater. De kan 
hajst vzlge mellem frivillighed i Privatbanken eller tvangsinddrivelse 
via Danmarks Hypotekbank, når de skal finde ud af, hvordan de af en 
arbejdsloshedsunderstattelse på en halv arbejderlon skal få afviklet en 
studiegdd på 1/4 mio. med pålabende renter og rentes rente. Nu går 
de lange vinteraftener heller ikke mere med "Kapital " -1zsning og 
-studiekredse, men med amerikanske TV-film, hvor der bliver gjort 
noget ved sagerne. Profit er ikke mere en sanselig-oversanselig fetich, 
der fordrejer hovedet på en bevidstlas befolkning. Den er et plusord, 
som humanisterne må lzre  at sige og holde af uden at skamme sig. 
Ellers kommer de ikke med på det hold af lykkelige, som fra arbejds- 
losheden rykker ind i det private erhvervsliv. Som informationsmed- 
arbejdere, tekstforfattere, brugerkonsulenter, der skal lzre  kunderne at 
kabe og forbruge varen. Eller som personaletrznere og uddannelses- 
planlzggere, der skal lzre  de ansatte at handle kundevenligt og resul- 
tatorienteret. Eller som eksperter i virksomhedskommunikation, der 
skal forklare medarbejderne gevinsten ved at arbejde i et decentralt 
profitcenter og ikke bare på et kontor. Kvalifikationerne er nemlig gode 
nok, det er kun holdningen, der skal zndres. Selv om man eventuelt 
skulle vzre blevet gammeldags fagkritisk skolet i f.eks. massekommuni- 
kationsanalyse, behover det ikke vzre nogen katastrofe. Hvad der i sin 
tid blev udtznkt som redskaber til arbejderklassens bevidsthedsmzssige 
befrielse, kan sagtens bruges i Gutenberghus' produktudvikling. 

Nu harer man aldrig noget om fremmedgorelse og tingsliggorelse, 
om den tvangsmzssige afhzndelse af arbejdskraften, om mervzrdi og 
alt det andet. Og det skont det nu forekommer at vzre betydelig mere 
meningsfuldt at tale i de baner. Kort sagt: det ser ud, som om de 
akademiske mellemlag kun er samfundskritiske og oprarske, når der er 
mindst grund til det. 

Omsvinget er ikke noget dansk fznomen. På campus i Berkeley, der i 
60'erne og begyndelsen af 7O'erne var et supermarked for politisering og 
venstreorientering, tilbydes der fra de opstillede boder nu kun nyreli- 
gios frelse, astrologi og helsekostfilosofi. Og de lokale aviser tog ikke 
fejl, da de far sidste przsidentvalg slog fast - hvis nogen skulle vzre i 
tvivl -, at det store flertal af Berkeley-studenterne sluttede op om 
Reagan. I de parisiske universitetsboglader i latinerkvarteret ligger de 
marxistiske skrifter og imperialismepamfletterne tilbage som uszlgelige 
udsalgsrester. I stedet bugner bordene med psykolitteratur. Lou Andre- 
as-Salomés pikante privatliv med de store kulturpersonligheder i det 
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