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Forord 

Debat er sundt. Det er der vist ingen, der vil sige mig imod. Debat skal 
dette digre værk nok være med til at skabe. Det er sundt. 

 
Dette værk er en gave og et ”wake up call” til den aktuelle samfunds-
debat om, hvordan vi i Danmark forvalter forædlingen af det eneste 
reelle råstof, som vi har i vores lille samfund. 

 
Det er en dokumentarisk fortælling, men i form af en romanagtig 
indpakning samtidig med, at det er et opslagsværk og en veritabel 
håndbog om universitetssystemets udfordringer.  

 
Det er et historisk partsindlæg, som ikke kan ignoreres og som bør 
læses af alle, der har interesse i og et ansvar for vores uddannelses-
system. 

 
Værket er usædvanligt i sin form og format samt i sit autentiske sprog, 
skrevet af en udenlandsk professor. Det er befriende i sig selv. 

 
Det er læsning med holdninger og meninger, der ikke er belastet af en 
tandløs, inkompetent og forfejlet dagsorden, som ofte sættes af 
berøringsangste vidner til tjenesteforsømmelse i forvaltningen af bl.a. 
landets talentmasse.  
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Indholdet fremstår autentisk. Oprigtigheden samt lidenskaben 
brænder dejligt igennem. Der skydes med skarpt, så du holdes fanget i 
en gang seriøs nutidshistorie om vores videnssamfund.  

 
Senere generationer må og vil vurdere dette partsindlægs relevans, 
men uanset det, så er der på de næste mange sider budt op til en sund 
og seriøs debat om en væsentlig del af vores uddannelsessystem.  

 
God sund ”open minded” læsning af værket, som jeg har en lille finger 
med i, da jeg ved det første møde med Linda og ved fortællingen af 
hendes historie opfordrede til, at hun udgav sine erfaringer og 
observationer som bog samt ved en vedholdende opfordring til at 
hendes historie skulle fortælles. 

 
 
Lars-Christian Brask, forretnings- & finansmand 
 


