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Studenterbevzgelsen fra 68 og frem gjorde temmelig kort proces 
med kultur-radikalismen fra de tidlige 6Oere. Det forekommer nu, 
som om den hårdhzndede afskrivning af denne tradition nok så 
meget skal forstås som gruppepsykologisk end som egentlig politisk 
eller erkendelsesmzssigt betinget. Afskrivningen foregik ikke 
mindst i selvmarkeringens og identitetsopbygningens interesse. 
Under opbygningen af en socialistisk fagkritik udskilte studenter- 
bevzgelsen traditioner, som havde vzret blandt forudsztningerne 
for denne fagkritik. 

Markeringen af '68' som det altafgorende skelår fungerer også 
som en del af denne selvmarkering, og forskellige jubilzumsskrive- 
rier - som ellers har vzret stzrkt selvransagende - har desvzrre kun 
befzstet nogle af disse myter om det bratte erkendelsesskred i 68. 
Hvad der stadig underbetones er, at en rzkke af studenterbevzgel- 
sens indsigter var vundet tidligere - omend, unzgteligt, ikke for så 
mange som efter 68: i Studentersamfundet, i anti-atomkampagnen i 
de tidligere 6Oere, i engagementet mod franskmzndene i Algier og 
senere amerikanerne i Vietnam. Og det forbigås, at mange 
kulturradikale gjorde disse bevzgelser med og bidrog til at opbygge 
de indsigter, som en eftertid har post-dateret til '68'. 

Men fadermordet - eller set på en anden led: fornzgtelsen af egen 
baggrund - var en realitet fra sidst i 6Oerne. Det gjorde kun 
forplumringen storre, at kulturradikalerne selv reagerede allergisk, 
med fortegnende angreb på studenter- og ungdomsopror; angreb 
som i ovrigt oftest foregav forståelse og analyse. F.eks. var Villy 
Sorensen med til (i 'Den oprorte generation' fra 68) at  udbrede et 
billede af ungdommens protest som en - i sin inspiration - 
grundlzggende apolitisk og antimaterialistisk folsomheds opgor 
med fadergenerationen. En tolkning, som netop studenternes 
angreb på ham og hans jzvnaldrende efterhånden desvzrre kun 
kunne bekrzfte ham i. 

Hvad de socialistiske fagkritikere skrev imod deres forgxngere 
var ikke nodvendigvis forkert, men mangelfuldt. Mihail Larsens 
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