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Intellektuelt vannhull forsvinner
Nordisk Sommeruniversitetet koster lite fordi det drives på frivillig

basis. Hvorfor legge ned en velfungerende og selvdreven virksomhet?

    Å delta på Nordisk Sommeruniversitet (NSU) er en

Illustrasjon: Espen Friberg
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NORDISK
SOMMERUNIVERSITET

Nordisk nettverk for forskning og

interdisiplinære studier. Målet er å

gi forskere og studenter en god

plattform for å utveksle og utvikle

nye ideer.

demokratisk opplevelse som er en sjeldenhet innenfor
dagens institusjonelle strukturer.

I 65 år har Sommeruniversitet vært en veletablert
arena for tverrfaglig og intellektuelt utbytte mellom
de nordiske landene og Baltikum. Nordisk
Ministerråds beslutning om å legge NSU til det
nordiske forskningsprogrammet Nordforsk har
dessverre vist seg å være et dødsstøt for
Sommeruniversitetet. I budsjettet som skal legges
frem på Nordisk Råds sesjon 27.–29. oktober i
Reykjavik, mister det sitt årlige bidrag på 1,3 millioner
kroner.

 

Sommeruniversitetet er organisert ut fra åtte
tematiske forskningskretser, der rundt 200 forskere
møtes på tvers av nasjonal, institusjonell og faglig
tilhørighet. Forskningskretsene revurderes av
Sommeruniversitetet gjennom en demokratisk prosess
hvert tredje år, og temaene er derfor stadig aktuelle
utfra deltagernes forskningsinteresser. Den faglige
bredden befinner seg i hovedsak innenfor

humanvitenskap, samfunnsvitenskap, kunstnerisk praksis, teknikk og miljø. De
enkelte kretsene organiserer vintersesjoner som en fordypning innenfor sine
temaer, og hver sommer møtes kretsene på en felles sommersesjon som
deltakerlandene bytter på å arrangere.

Det er ikke universitetenes eller enkeltforskeres strategiske interesser som
bestemmer hvilke temaer som skal behandles i NSU, men problemstillinger som
deltakerne kommer frem til i fellesskap. Anerkjente forelesere fra hele verden gir
også grunnlag for samtalen. Det å presentere problemstillinger, ideer og arbeid på
tvers av akademiske disipliner, hierarkier, teoretiske og praktiske erfaringer, er
verdifullt for tenkningen og forskningen. For høyeregradsstudenter og yngre
forskere har NSU vært et avgjørende forum som inngang til det akademiske
arbeidet. Tidsrammen på en uke, der deltagerne omgås på tvers av fagfelt, og
seminarer med temaer som følges opp gjennom vinteren, åpner for uventede
møter, kritiske diskusjoner og utvidelse av egne horisonter. Sommeruniversitetet
skaper et rom fritt for konkurranse, hvor problemformuleringene får stå i sentrum
og prestasjon og refleksjon møtes.

 

Nå trues sommeruniversitetet av nedleggelse – en prekær situasjon som de deler
med flere andre dannelsesinstitusjoner. Årsaken kan ikke sees som en følge av
økonomiske nedgangstider, for tidligere dannelsesinstitusjoner har oppstått og
blitt vernet om som umistelige, demokratiske instanser i tider med turbulent
politikk og økonomi. Denne iveren etter å tvinge estetiske, humanistiske og
samfunnsfaglige vitenskaper inn i en rasjonalitetsform som ikke er tilpasset denne
forskningen, bør heller sees som et uttrykk for den gjennomgripende, økonomiske
målrasjonaliteten som dominerer dagens forskningspolitikk. Et fremtredende
kjennetegn på dette er stadig økende krav om målstyring på alle nivåer. Tillit til å
utføre et kvalitativt arbeid innenfor gitte rammer er blitt erstattet med
instrumentell kontroll på alle nivåer. Dette er et nyliberalt paradoks som frarøver

Nordisk sommer-
universitet har vært et
intellektuelt vannhull
gjennom flere tiår.



2015-10-23 11:38Intellektuelt vannhull forsvinner | morgenbladet.no

Sida 3 av 5http://morgenbladet.no/ideer/2015/10/intellektuelt-vannhull-forsvinner

forskningen den friheten som er en forutsetning for flere av de verdiene som
kjennetegner grunnforskningen.

 

Nordisk sommeruniversitet har vært et intellektuelt vannhull gjennom flere tiår,
og det har resultert i et stort antall publikasjoner og grenseoverskridende
samarbeid mellom akademikere og aktører i praktiske og kunstneriske
virksomheter. Friheten til innovativ forskning og samvirke har blant annet skapt
muligheter for utvikling av en rekke forskningsfelt i de nordiske og de baltiske
landene – slik som human økologi, freds- og konfliktforskning, psykoanalyse,
kultur- og samfunnsvitenskapelig kjønnsforskning, medievitenskaplig forskning,
teoretiske og historiske perspektiver på fenomenet offentlighet og forskning i
kunstnerisk praksis. Med sin åpne form har Sommeruniversitetet også spilt en
avgjørende rolle for det akademiske samarbeidet i Norden, og for opprettelsen av
Barentssamarbeidet mellom de nordiske landene og Russland.

 

Nå spør vi oss om hva som driver frem et politisk valg om å skjære ned og bort en
velfungerende og selvdreven virksomhet. En virksomhet som møter
forskningssamfunnets krav og ønsker om demokrati, nettverksbygging,
tverrvitenskap, kritisk vurderingsevne, publisering, innovasjon og interaksjon
med samfunnet. Sommeruniversitetet har svært lave kostnader fordi
organiseringen drives av deltagerne på frivillig basis.

Det er neppe noen egenverdi i å bevare institusjoner fordi de er gamle. Men
sommeruniversitet har vist evne til stadig fornyelse, og har en økende betydning
som en dannende og kunnskapsfremmende møteplass. For hva er det ellers som
får over hundre forskere, akademikere så vel som ikke-institusjonelt tilknyttede,
til å møtes for felles arbeid en hel uke midt på sommeren?

 

På mange måter har Sommeruniversitetet vært et lite kjent universitet, men det
har ikke vært noen marginal virksomhet. Sommeruniversitetet har betydd mye for
utviklingen av den nordiske akademiske verden, og har også spilt en viss rolle for
statsrelasjonene. I en globalisert verden er det særlig viktig å støtte opp om
velfungerende nordiske organisasjoner som bedriver forskning i forlengelse av
høyskoletradisjonens åpne form. Sommeruniversitetet er en levende plattform for
tverrnordisk samarbeid og et forbilde for fri forskning og demokratisk
verdiskapning. Det nyskapende samarbeidet som rommes innenfor disse
rammene, er også en utmerket mulighet for Nordisk Råd til å støtte noe nyttig og
synlig. Mener en alvor med nordisk samarbeid, er det svært uheldig å legge ned
noe som faktisk fungerer – og som koster veldig lite. En oppfordring til alle
aktører i denne beslutningsprosessen er å tenke over hva det er man sier nei til
ved denne nedleggelsen.

Ragnhild Freng Dale, doktorgradsstudent, Scott Polar Research Institute, Cambridge
Trine Deichman-Sørensen, professor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning,
HiOA
Þorgerður Einarsdottir, professor i kjønsstudier, universitetet på Island
Horace Engdahl, forfatter, medlem av Svenska Akademien og Nobelkomiteen,
Jostein Gripsrud, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB
Thomas Hylland Eriksen, professor i sosialantropologi ved UiO
Arne Melberg, professor emeritus i allmenn litteraturvitenskap ved ILOS, UiO
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Lars Mjøset, professor i sosiologi, UiO
Synne Myrebøe, doktorgradsstudent, idé- og samfunnsstudier, Umeå universitet
Iver B. Neumann, Montague Burton Professor of International Relations,  the
London School of Economics and Political Science
Christer Nordlund, professor, idé- og samfunnsstudier, Umeå universitet
Valgerdur Palmadottir, doktorgradstudent, idé- og samfunnsstudier, Umeå
universitet
Helge Rønning, professor emeritus, institutt for medier og kommunikasjon, UiO
Barbro Rønning, dosent i teatervitenskap, NTNU
Johanna Sjöstedt, MA Göteborgs universitet, styrelsemedlem NSU
Ingerid S. Straume, Phd, Universitetsbiblioteket i Oslo
Ola Tunander, professor, Peace Research Institute Oslo (PRIO)
Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi, UiO
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forsvinner
Nordisk Sommeruniversitetet koster
lite fordi det drives på frivillig basis.
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