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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 samfundsdebat 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 uddannelsessystem.
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.
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

Introduktion til trilogien

I

2009 tiltrådte jeg som professor i musikvidenskab ved det danske
universitet, jeg i denne trilogi har valgt at kalde ”Jante Universitet”. Kort tid efter min tiltrædelse konstaterede jeg imidlertid, at
det faglige niveau var overraskende lavt. Overraskende fordi Danmark
investerer langt mere i uddannelse og forskning pr. indbygger end
noget andet europæisk land. Overraskende fordi der er langt mere
politisk interesse i uddannelse og forskning i Danmark, end jeg har
oplevet noget andet sted. Og overraskende fordi der tales og skrives
utroligt meget om verdensklasse ved de danske universiteter. Og alligevel, efter tre års kamp for at hæve niveauet og kaste lys på fagligheden ved jeg nu, at det ikke burde være en overraskelse. Et lavt
niveau i uddannelse og forskning kan ikke stå alene. Et sammensurium
af ideologier, strategier, politik, faglige og administrative styringsmekanismer er både årsagen til det lave niveau og samtidig det, som
opretholder og stabiliserer det forfejlede akademiske system længe
efter niveauet er dalet. Da jeg satte spørgsmålstegn ved fagligheden på
Musikvidenskab, satte jeg samtidig spørgsmålstegn ved en uddannelsesindustri og et politisk system.
Dette system omhandler den højere uddannelse af et lands unge generationer. Det er ikke bare et problem. Det er en katastrofe, som rammer hele landet. En katastrofe, som har alvorlige konsekvenser for
Danmark, både for landets økonomi, for landets internationale konkurrencedygtighed og for befolkningens generelle velfærd.
Uddannelsessystemet er fundamentet til et samfunds velfærd.
Erhvervslivet og dermed landets økonomi kan ikke trives uden en fun-

deret uddannelse – i alle sektorer. Hvor længe har Danmark råd til at
fortsætte med at udhule dette fundament?
Min sag er ikke et enkeltstående tilfælde, men et symptom. Som tidligere institutleder på et tysk universitet kunne jeg hurtigt erkende, at
der findes problematiske strukturer og strategier i min afdeling og mit
institut. Jeg talte med et stort antal af universitetskolleger samt personer fra Danmarks kultur- og erhvervsliv. De bekræftede alle mine
iagttagelser. De argumenter, som tjente til at forsvare systemet, var
derimod svage og let gennemskuelige i deres typiske fraser taget fra
postmodernismen eller New Public Managementets DJØF-danske
jargon.
Det blev hurtigt klart for mig, at min sag gengiver et alt for typisk
billede af, hvad der generelt sker på de danske universiteter i hele landet – hver dag, i mange afdelinger og næsten altid inden for murene.
Da jeg, efter halvandet års forgæves forsøg på at drøfte problemerne
internt, endelig henvendte mig til medierne, affødte det en overvældende reaktion. Først dusinvis og til sidst hundredevis af bekræftelser har vist, at denne sag kun er et symptom på et katastrofalt system.
Samtidig har debatten vist, hvor svært det er at gennemskue og endda
at ændre dette system.
Universitetsverdenen er i høj grad et komplekst system. Man har både
brug for dybtgående akademiske kompetencer og en mangeårig administrativ erfaring for at kunne gennemskue systemet og sætte navn på
dets problemer. Problemerne omfatter for eksempel uddannelsesstrategi, universitetspædagogik, forskningsniveau, vidensdeling, universitetsadministration, ledelse og medbestemmelse, finansieringsmodeller.
Og mange flere områder.
Derfor er det danske universitetssystem svært at gennemskue for
de studerende og nyansatte, og for udenforstående er det nærmest
umuligt. Alt for mange har tillid til, at regeringen eller ledelsen nok
”ved, hvad de gør”. Det er en fatal holdning.

Det er derfor, at jeg har skrevet denne bog: Offentligheden og de
ansvarshavende politikere har en ret til at vide, hvad der sker bag universiteternes uigennemtrængelige mure.
Trilogien: Spændingshistorie og håndbog med to genveje
Trilogien kaster lys på universitetsverdenens komplekse system og
dens skandaløse problemer. ”Vi ved, at der er noget frygteligt galt på
universiteterne – men ingen tør sætte en fod i denne jungle.” Sådan
har en højtstående politiker ytret sig om universitetssystemet. De tre
bind tager nu læseren med i universitetets jungle og viser ham eller
hende de mange snoede veje, der danner en sammenhængende, forvirrende labyrint. Universitetsledelserne stoler på, at ingen vil finde sig
til rette i denne labyrint. Men hvis man trænger ind bag universitetets
skønne facade og nøje betragter de enkelte aspekter både hver for sig
og i deres samspil, bliver det alligevel åbenlyst, hvad der er galt.
Trilogien baner vej igennem junglen på to måder. På den ene side byder bøgerne på en personlig og autentisk historie. Det er historien om,
hvordan jeg selv har oplevet den såkaldte ”Koldau-sag”. Takket være
universitetsledelsens i høj grad mærkværdige håndtering af denne sag,
kan bøgerne læses næsten som en kriminalhistorie, især i tredje bind,
der omhandler universitetsledelsens retsbrud og administrationens totalitære strukturer.
Men trilogien skildrer ikke kun den skandalesag, som blev offentlig
fra sommeren 2011 og mundede ud i en større medieskandale i februar 2012. Bøgerne skildrer en ung udenlandsk professors oplevelser på
et dansk universitet gennem tre år. De giver et omfattende og detaljerigt billede af hverdagen på et dansk universitet, med hele dens grimme realitet af konkurrencekamp, chikaner, mobning og stadig værre og
værre arbejdsvilkår under en ledelse, der på mange områder mangler
den nødvendige kompetence. Mange personer, der arbejder på et universitet, vil genkende den hverdag, som skildres her. Danske akademikere vil muligvis også genkende den helt særlige danske prægning af

den akademiske verden, hvor den sædvanlige konkurrencekamp bliver
krydret med Jantelovens indgroede mentalitet.
Men trilogien skildrer på ingen måde kun en historie. Trilogien analyserer et helt system. Og derfor kan den på den anden side bruges som
en håndbog: en håndbog som guide til den akademiske verden og dens
specifikke problemer i Danmark.
Trilogien er organiseret således, at man kan vælge at læse bøgerne
som en systematisk analyse af de diverse problemområder inden for
den akademiske verden. Hvert bind skildrer flere faser i professorens
tre år på Jante Universitet. Årene er delt op i sæsoner, som hver for sig
består af flere episoder.
Disse episoder er håndbog-princippets kerne: Mange kan læses som små
analytiske enheder i sig selv. Deres indhold fungerer helt adskilt fra
handlingsforløbet, så at episoden kan læses som lille kritisk impuls, i en
frokostpause eller sent om aftenen.
Episoderne byder et sigende indblik i de diverse problemområder
på universitetet. Deres funktion er at give en kontant dokumentation
for de problemer, der bliver fremlagt og analyseret. De er ”kødet” på
den generelle analyse og giver den troværdighed, fordi materialet er
taget fra universitetets umiddelbare hverdag.
Det er derfor, at analysen er blevet til en hel trilogi, med fokus på
hovedområderne ”Den skønne facade”, ”Uddannelseskatastrofen” og
”Totalitære strukturer”. Den dokumentation, som i en traditionel akademisk analyse ville være blevet tilføjet i et omfattende bilag, er blevet
integreret i selve analysen. Dermed viser analysen livet, som det er.
Men det betyder også, at bogen får et meget større omfang end de
debatbøger, som hidtil har kastet lys på universiteternes problemer.
Denne trilogi viser hele hverdagen på universitetet – alle de smålige
intriger, blokader og chikaner, som utroligt mange akademikere oplever hver eneste dag på de danske universiter. Alt det, som forhindrer
en humanistisk uddannelse på internationalt niveau. En kort, abstrakt
analyse kan ikke gengive hverdagens fulde billede. Denne trilogi derimod bygger sine analyser og konklusioner på den autentiske oplevelse

af universitetets hverdag. En hverdag, der bliver delt af titusindvis af
mennesker i hele Danmark.
Ofte findes der flere episoder omkring et problemfelt, selvom de
kun sjældent står sammen i det kronologiske handlingsforløb. Læsere,
der ønsker at læse trilogien som en systematisk analyse, kan slå problemfelterne op i registret til hele trilogien, som er tilføjet til hvert
enkelt bind. Dér vil de finde en henvisning til de forskellige episoder,
som diskuterer problemet.
Derudover tilbyder bogen to ”genveje” inden for den systematiske
kritik.
Den første genvej er en sammenfatning af hele historien med fokus på
de enkelte problemområder, som de personlige oplevelser kaster lys
på. Hvert bind og hver sæson starter med en kort indledning (sæsonindledningerne er sat i kursiv), hvor bindets generelle formål og
sæsonernes hovedproblemer kortlægges. Indledningerne kan læses
som en generaliserende analyse af de forskellige problemer i universitetsverdenen. Til sammen danner disse tyve indledninger en form for
koncentreret analyse, som kan læses på én eller to timer.
Ud fra disse indledninger kan læseren vælge at fordybe sig i enkelte
problemstillinger ved at slå de tilsvarende episoder inden for den
pågældende sæson op. Nogle enkelte episoder byder desuden på mere
sammenhængende analyser af problemerne i Danmarks akademiske
uddannelsessystem. Og endeligt kan man vælge at bruge registret som
”køreplan” for at dykke ned i enkelte problemstillinger med hjælp af
de passende episoder, der i registret er oplistet under emneordet.
Den anden genvej er en systematisk kritik af nutidens universitetssystem under New Public Management regimet (NPM) med inddragelse
af aktuel faglitteratur. En serie af fem sammenhængende kapitler i
Bind 3 viser, at problemerne på de danske universiteter er en del af en
meget større, international kontekst, som er ødelæggende for hele den
højere uddannelse. De internationale eksperter i universiteternes udvikling fokuserer på:







NPM-universitetets ligheder med statskommunismen,
dets fatale fokus på kontrol og bureaukrati (med en stadig
voksende, men alligevel ineffektiv administration),
dets ødelæggelse af en fri uddannelse på et højt akademisk
niveau,
dets systematiske undertrykkelse af ekspertise og enhver form
for kritik, og endelig
dets udhulede sprog, der betegnes som ”bullshit-kultur”, hvor
hensyn til sandhed er veget for systematisk snyd.

Det femte kapitel i denne genvej viser, hvorfor New Public Management har ideelle vilkår netop på de danske universiteter, med begrundelse både i den danske mentalitet og den særlige historiske udvikling
af de danske universiteter siden 70erne.
Læsere, der ønsker at fokusere på trilogiens systematiske kritik, kan
vælge genvejen, som disse fem kapitler om New Public Management i
universitetsverdenen byder på. Igen vil det blot tage læseren én eller to
timer at tilegne sig kritikkens substans ved at vælge denne genvej.
Med disse to systematiske genveje er trilogien ikke kun en skildring af
selve livet. Det er også en håndsrækning til dem, der interesserer sig
for de komplekse danske universitetsproblemer og som ønsker at
forstå eller gøre noget ved dem.
Problemernes betydning for det danske samfund
Flere mediedebatter med et hav af kritiske artikler, læserbreve, blogindlæg samt analytiske bøger har i de seneste år peget på, at meget på
de danske universiteter går den gale vej. Forskningsfrihed, men frem
for alt undervisningsfrihed, er alvorligt truet. Og dermed er universiteterne holdt op med at udfylde deres egentlige funktion.
I en tid, hvor de europæiske universiteter generelt bliver underlagt
mere og mere absurde krav og en topstyring med ledelsespersoner, der
ikke har erfaring i forskning og universitetsundervisning, udgør Danmarks universitetssystem en alvorlig advarsel for de europæiske uni-

versiteter. Den danske universitetslov fra 2003 anses for at være den
mest radikale i hele Europa.
Men denne lov fasttømrer blot en udvikling, som startede meget
tidligere på de danske universiteter. Resultaterne bliver så tydelige som
i intet andet land i Europa: kandidatuddannelser i musikvidenskab,
hvor de studerende ikke behøver at kunne læse noder. Et studium i
tysk, hvor der udelukkende undervises på dansk eller engelsk og de
studerende skal oversætte deres eksamenstekster for deres eksaminatorer, hvis de studerende altså er så ambitiøse at vælge tyske tekster.
Lektorer og professorer, der bliver tvunget til at undervise i kurser
med absurde beskrivelser, udarbejdet af administratorer med en tynd
akademisk kvalifikation. En administration, der kvæler sig selv i sin
egen stadig voksende størrelse. Såkaldte ”effektiviseringer”, der fører
til et utroligt spild af penge, tid og arbejde for tusindvis af mennesker.
En ledelse, der udviser en magtarrogance parret med inkompetence og
ansvarsfrasigelse. En ledelse, der er enestående magtfuld i sammenligning med europæiske universiteter. Enhver kritik bliver undertrykt
og forfulgt, og ledelsen har intet problem med at gå imod gældende
lov og regler i dens behandling af de ansatte.
Dette system har frygtelige omkostninger. Først for dem, der arbejder
eller studerer på de danske universiteter. Selvfølgelig er der stadig
mange, som trives. Selvfølgelig laves der stadig meget godt arbejde på
de danske universiteter – især i områder som naturvidenskab eller
medicin, hvor man er nødt til at forholde sig til fakta og den aktuelle
internationale forskning.
Men det er rystende at opleve, hvor mange personer i Danmark,
der er blevet knust og traumatiseret på deres universitet. Universitetslivet er hårdt overalt i verden. Men det er enestående, at studerende i
Danmark bliver mobbet, alene fordi de ønsker at tilegne sig viden og
arbejde frit med deres ideer. Det er enestående, at lektorer og professorer ikke tør ytre nødvendig faglig kritik, fordi de – med god grund –
er bange for at blive chikaneret. Det er enestående, at ledere og mellemledere uden tilstrækkelig faglig kvalifikation kan diktere højtkvalificerede eksperter, hvad og hvordan de skal undervise.

Men det er ikke kun disse enkeltpersoner, der bliver ødelagt af et
system. Konsekvenserne rækker langt ud over murene.
Danmark kalder sig for et videnssamfund. Samtidig bliver videnstilegnelse og vidensformidling systematisk forhindret. Så tidligt som i
70erne er viden blevet erstattet med teorier. Teorier, der ingenting
med Danmarks virkelighed har at gøre og som ikke forpligter til produktion af reel ny viden. Indtil i dag tror offentligheden, at videnskab
udelukkende er ”teori”. Jo mere teoretisk, jo mere videnskabeligt.
Dette er den dyreste misforståelse i Danmark.
Videnskab baserer sig på viden. Et videnssamfund, hvor de studerende på universitetet tilegner sig et omfattende vidensfundament samt en
vifte af metoder til at anvende denne viden, kan stole på, at universiterne udklækker unge mennesker, der vil klare sig i den moderne
arbejdsverden – hvor kompleks denne verden end er og hvor megen
fleksibilitet den end kræver. Sådan et samfund kan stole på, at dets
investeringer i uddannelsessystemet giver høje lønninger.
Men universiteter, der sælger teorier i stedet for viden, ødelægger
samfundets vigtigste fundament. Studerende på sådanne universiteter
får deres livs chok, når de forlader universitetet og bliver konfronteret
med, at de teorier, de har lært, ikke duer til noget som helst i arbejdsverdenen. Til sidst må mange af disse unge mennesker indse, at deres
studium ikke har nogen reel værdi for deres videre arbejdsliv og at de
dermed har spildt flere år af deres liv. Og erhvervslivet betaler prisen,
når de skal lære de nye ansatte, hvad de burde have lært i deres tre eller
fem år på universitetet.
Intet samfund har råd til et sådant universitetssystem. Produktiviteten i
Danmark er gået dramatisk ned. Flere og flere virksomheder melder
konkurs. Andre klager over, at de har svært ved at finde kvalificerede
medarbejdere blandt de mange akademikere, der kommer ind på
arbejdsmarkedet. Det er en konsekvens af et forfejlet uddannelsessystem, der har kørt uforstyrret i mange år. I den nuværende globale

krise bliver konsekvenserne synlige. Og disse konsekvenser rammer
hele landet, dets økonomi og dermed hele befolkningen.
Trilogiens indhold
Trilogiens første bind beskriver den skønne facade på Jante Universitet, som tjener til at formidle billedet af, at der arbejdes med internationale standarder i forskning, undervisning og administration. Udviklingen fra vinter 2008/09 til sommer 2010 viser, hvordan facaden
hurtigt krakelerer, når man kigger bag den og efterspørger kvalitet på
internationalt akademisk niveau. Samtidig fører fortællingen ind i en
lukket institutstruktur, der har intet med akademiske standarder at
gøre, men udelukkende omhandler det at ”være en del af familien”.
Andet bind med titlen ”Uddannelseskatastrofen” fremlægger så, hvordan konflikten mellem den tilkaldte internationale professor og hendes
institutkolleger spidser til. Professoren forsøger med utallige initiativer
både på universitetet og i samarbejde med diverse danske kulturinstitutioner at skabe et professionelt arbejdsmiljø på højde med den kvalitet
og effektivitet, som hun er vant til fra universitetslivet i Tyskland,
England og USA. Hun bliver enten konfronteret med en uddøende
interesse i kultur eller med en uprofessionel administration, der kvæler
de gode initiativer. Tavsheden og fjendtligheden, som omgiver den nye
professor på hendes institut, vokser stadig.
Samtidig oplever professoren en uddannelsesstrategi, der virker
som en karikatur. Teorier har erstattet viden, og studieordningerne er
så meningsløse, at de virker som en satire. Det eneste kriterium, der
gælder, er ledelsens kvælende regelsæt, men der tales hverken om kvalitet eller om effektivitet – og ”kreativitet” er blevet til et tomt slagord
fra DJØF-danskets bolsjedåse. Ifølge ledelsen skal de studerende –
voksne mennesker i 20erne – behandles som skolebørn, og mange
studerende reagerer ved at forholde sig som børn. Få kræver mere
viden og bedre kvalitet – og bliver chikaneret for det.
Ledelsen møder alle forsøg på at drøfte situationen og løsningsmuligheder med benægtelse og aggressivitet. I sommeren 2011 mun-

der den uholdbare situation endelig ud i en stor mediedebat om det
dalende niveau på danske humanistiske uddannelser.
Hvad gør institutionen med en ansat, der udløser en så kritisk debat?
Det er hovedtemaet i trilogiens tredje bind med undertitlen ”Totalitære strukturer”. I stedet for en faglig debat oplever professoren, at
universitetsledelsen igangsætter et konsulentforløb med det tilsyneladende formål at undersøge og udrede ”samarbejdsvanskeligheder” i
professorens afdeling. Forløbet viser sig snart at være en farce, med
købte konsulenter, der mangler både professionalisme og erhvervsmæssig hæderlighed. Deres rapporter er blevet bestilt af dekanen –
som allerede har fastlagt det ønskede resultat i opgavebeskrivelsen –
som middel til at tildele professoren en advarsel. Dekanen begrunder
denne sanktion blandt andet med professorens ”skriverier i pressen” –
og forbryder sig dermed direkte mod den offentligt ansattes ytringsfrihed.
Igen henvender professoren sig til medierne. Denne gang udløser
hendes sag et jordskælv – en i høj grad tiltrængt kritik af universiteternes totalitære ledelse og ødelæggelsen af den akademiske uddannelse,
en debat med hundredevis af kritiske artikler i hele landet. Da Folketingets Ombudsmand på eget initiativ går ind i sagen, opstår der håb
om, at Jante Universitetets ledelse endelig vil blive konfronteret med,
at der findes love og regler samt god forvaltningsskik i offentlig
ledelse. Men Jante Universitetets ledelse har måder at beskytte sig selv
på. Efter at professoren med enestående chikaner er blevet presset til
at sige op, nedlægger Ombudsmanden – som selv er adjungeret professor på Jante Universitet – hendes åbenlyse sag uden at undersøge
den veldokumenterede krænkelse af hendes ret til ytringsfrihed. Endnu
engang overraskes professoren af, at internationale regler ikke gælder i
Danmark, denne gang med hensyn til borgeres retssikkerhed.
Tredje bind fortæller, hvordan ”Kaalund-sagen” kommer til sin
afslutning – og bliver katalysator for en større og langvarig kritik af de
danske universiteter. Samtidig byder dette bind på sammenfattende
overvejelser af, hvordan effektivitet, kreativitet og produktivetet bliver
lammet eller endda tilintetgjort i det danske universitetssystem. Når

man sætter Jante Universitetets alvorlige problemer i uddannelsesstrategi og professionel ledelse ind i den større historiske, økonomiske og
samfundsmæssige kontekst, så viser det sig, at disse problemer er en
del af en generel udvikling, som i de seneste tredive år har præget den
internationale universitetsverden. Som en udenlandsk journalist allerede skrev i en af de førende internationale dagblade i april 2012, danner
Jante Universitet et alvorligt menetekel over de skræmmende konsekvenser, som New Public Management-ledelser og deres tvivlsomme
strategier har for den akademiske verden. Og dermed for de unge
generationers uddannelse og hele samfundet i sin sociale og økonomiske struktur.
Erkendelsen er første skridt på vejen mod forbedring. Faktisk er
det slet ikke så svært at forbedre systemet, hvis man bruger en funderet kvalifikation og ekspertise samt grundlæggende regler for effektiv
drift – og simpelthen sin sunde fornuft.
Historiens afslutning viser, at et tilsyneladende nederlag kan blive til
triumf, hvis man insisterer på sin identitet og integritet. Og den viser,
at ingen i Danmark behøver at låse sig fast i tilintetgørende strukturer.
Der findes andre veje og muligheder – hvis man er standhaftig nok til
at holde fast i sine standarder og sin identitet.
Motivation og kildefundament
Trilogiens kritik vender sig ikke først og fremmest mod faget musikvidenskab, selvom bogen eksemplificerer humanioras dybe krise primært med eksempler fra dette fag. Men faget musikvidenskab med sin
i høj grad problematiske tilrettelæggelse på Jante Universitet er kun et
exemplum: et repræsentativt eksempel for det, som også foregår på
mange andre humanistiske fag, både på Jante Universitet og andre universiteter i Danmark. Eksemplerne fra den musikvidenskabelige studieordning og dens udmøntning i hverdagens undervisning kan derfor
let overføres til andre fag – en kendsgerning, som allerede er blevet
bekræftet af mange humanistiske studerende og kolleger på de danske
universiteter.

Trilogien gengiver mine egne oplevelser på mit tidligere universitet i
Midtjylland. Som historiker er jeg vant til at gemme og arkivere materiale. I oktober 2010 gav tillidsrepræsentanten på mit institut mig
desuden det gode råd at gemme alt det, som jeg oplever – fordi han
aldrig havde oplevet sager ”af den kaliber” og syntes, at mine oplevelser skulle dokumenteres. Takket være dette gode råd bygger denne
trilogi på en stor og omfattende dokumentation og mange originale
dokumenter, som garanterer skildringens troværdighed.
Som det er blevet bekræftet af flere danske advokater, er ingen af
disse dokumenter juridisk fortrolige. De mails, som bliver citeret, er
ikke personfølsomme, men udelukkende arbejdsrelaterede. Den ”kollegiale fortrolighed”, som dekanen konstruerede i advarslen til mig i
februar 2012, eksisterer ikke i dansk lovgivning: For personer, der er
ansat på en offentlig institution, gælder altså, at deres handlen og ord
på arbejdspladsen er offentlige.
Ud over denne juridiske forpligtelse gælder også spørgsmålet om
det personlige ansvar: Hvorfor ønsker ledere, mellemledere og mange
universitetsansatte ikke offentligt at stå ved det, som de gør og siger
inden for universitets mure?
Mange af mine akademiske kolleger hævder, at der altid findes mange
forskellige perspektiver på én og samme sag. Bøgerne gengiver mit
perspektiv, og jeg er klar over, at der også findes andre perspektiver.
Men som akademiker og historiker er jeg vant til at arbejde med kilder.
I fortiden fandtes der ligeledes mange perspektiver på én og samme
sag. Det er historikerens opgave at bruge den tilgængelige dokumentation for at danne sig et så omfattende og nøjagtigt billede som muligt.
Samme metode anvender man i øvrigt også i juridiske og kriminalundersøgelser.
Jeg har omfattende dokumentation for min fremlæggelse af sagen.
Den bruger jeg i denne bog. Dokumenterne taler for sig selv.
Med én undtagelse bliver autentiske navne for levende personer ikke
anvendt i disse bøger. Det er ikke meningen at hænge enkelte personer
ud, men at blotlægge et usundt system. De fiktive navne fremstiller da

tydeligt, at der hersker en mærkelig, indspist familiekultur på nogle
danske universitetsinstitutter – en familiekultur, som slet ikke er kendt
i internationale universitetsmiljøer.
Uddannelse – et politisk, men ikke partipolitisk spørgsmål
Hvordan kan det være, at man med det samme bliver presset ind i en
politisk skuffe, når man ytrer sig om dannelsesspørgsmålet i Danmark?
Det er noget, som man ikke oplever i mange andre lande.
Da jeg første gang ytrede min bekymring for den danske humanistiske uddannelse offentligt, var det uforståeligt for mig at blive kaldt
for konservativ eller endda reaktionær. Mit ærinde var en funderet
uddannelse. Ingen i Tyskland eller USA ville anse mig for konservativ i
mine holdninger.
Problemet ”universitetsuddannelse” er blevet så særligt i Danmark,
fordi danskerne har prisgivet noget urørligt til partipolitisk diskussion.
I hele verden er dannelse og uddannelse selvfølgelig et politisk spørgsmål. Det må det være, fordi dannelse er en umistelig menneskeret og
det gælder om at opretholde en høj dannelsesstandard for at opretholde et fungerende samfund.
Men i Danmark er spørgsmålet blevet lavet om med 68er-oprøret
og pædagogikkens særlige udvikling i 70erne: I Danmark er dannelse
blevet til et partipolitisk spørgsmål. Og dermed er menneskeretten til
dannelse prisgivet. Partipolitiske skænderier, meningsdannelse, ”der
findes mange sandheder”, ”vi har alle både ret og uret” trumfer den
enkeltes ret til dannelse og oplysning. Standarder og indiskutable
værdier findes ikke længere, i det mindste i humaniora (naturvidenskab
har det nemmere, fordi det næppe kan diskuteres, at en trekant er en
trekant). I humaniora er standarder for uddannelse og videnskab afløst
af meningsdannelse og ideologi. Og det er dannelsens og uddannelsens undergang.
En ærlig og dybtgående bekymring om uddannelsessystemets problematik er ikke partipolitisk. Den behandler uddannelse som en umistelig, indiskutabel værdi.

Danmark har senest haft flere store mediedebatter om universitetsuddannelsens dalende niveau. Men hvordan har politikerne reageret på
denne debat? For det meste med tavshed. Øgelsen af undervisningens
timetal pr. uge, altså en kvantitativ foranstaltning, er på ingen måde et
svar på de alvorlige kvalitetsproblemer i de danske universitetsuddannelser. Og det er kvaliteten, som er nødt til at stå i fokus for den videre debat.
Det er nødvendigt, at kvaliteten i universitetsuddannelsen bliver sat
på den politiske dagsorden. Et samfund, der ødelægger sit uddannelsessystem ved at udhule kvaliteten i uddannelsen, ødelægger sig selv.
En debat om uddannelsens kvalitet og hvordan man kan sikre det
strukturelt ville være det første skridt mod den nødvendige forandring
af det danske universitetssystem.
Modpositionen til denne holdning er blevet formuleret af en tidligere undervisningsminister i 70erne: ”Det ikke alle kan lære, skal ingen
lære”. Dette motto betragtes som utroligt uden for Danmark – det er
uddannelsens undergang og ødelæggelsen af dem, der er begavede og
ønsker at lære. Dermed er det ødelæggelsen af et moderne samfund,
som bygger på kvalitet og udmærkelse. Alligevel har dette motto siden
70erne præget store dele af Danmarks uddannelsessektor. Det er en
forfejlet lighedsideologi, der berøver de unge mennesker for deres ret
til både en kvalificeret uddannelse og en funderet pædagogisk støtte i
deres begavelser og tørst efter viden.
Danske læsere vil let genkende de partipolitiske positioner i de to
holdninger, som jeg har skildret. Den ene regnes for højreorienteret,
den anden for venstreorienteret. Men dannelse og oplysning er værdier, der burde stå over partipolitiske holdninger. Det er forfejlet at
argumentere med lighed, når det gælder en differentiering af forskellige begavelser og retten til at udfolde den.
Princippet om ”alle menneskers lighed foran retten” betyder ikke,
at alle mennesker er lige i deres personlighed og begavelser. Mennesker er forskellige individer, og det gælder, at alle har en chance for
at udfolde deres forskellige evner og for at kunne varetage deres

arbejde, som de gør på grund af deres evner, så godt som muligt og i
fuldt ansvar.
Uddannelsesindustriens forsøg på at presse alle mennesker i samme
skabelon og dertil tage det laveste niveau som fællesnævner, har ingenting med demokrati at gøre. Det er en realisering af det 20. århundredes mørkeste fremtidsutopier såsom Fagre Ny Verden eller Fahrenheit
451.
For at opfylde sit mål om at fremlægge én af nutidens Danmarks store
politiske, sociale og kulturelle katastrofer, er trilogien nødvendigvis en
politisk bog. Den fortæller en personlig historie, men den er ligeledes
en politisk – ikke partipolitisk – historie, fordi den omhandler en af
samfundets vigtigste værdier.
Jeg håber, at bogen vil blive brugt i den politiske diskussion om det
humanistiske uddannelsessystem og særligt om kvaliteten i den danske
universitetsuddannelse. Bogens anliggende er, at uddannelsesspørgsmålet i Danmark endelig bliver restitueret til den status, som den skulle have i hele verden: en værdi, der angår alle, uanset politisk holdning,
social status og etnisk baggrund. En værdi, der i Danmark er nødt til få
de nødvendige vilkår tilbage: Velfungerende skoler, gymnasier og universiteter, hvor viden og vidensformidling på internationalt niveau står
i centret.
Jeg håber, at denne trilogi vil blive læst – af folk fra alle politiske
retninger og af folk, der bekymrer sig både om de unge generationers
uddannelse og om Danmarks fremtid.

”Personalesag” eller systemkritik?

M

ange danskere vil finde det vanskeligt at læse en så omfattende kritik af deres universitetssystem. En så dybtgående
og nøgtern kritik konfronterer direkte den danske mentalitet. Den nøgterne og analytiske måde at udpege konkrete problemer
på virker ”udansk”. Mange vil bruge dette argument for at angribe forfatteren i stedet for at møde kritikken på en saglig måde: Det er den
strategi, som jeg allerede har oplevet på Jante Universitet og i nogle tilfælde også i mediedebatten.
Jeg forudser, at strategien igen vil blive anvendt og udvidet, når
trilogien udkommer. Det er intet problem at kunne svare på denne
strategi: Den går nemlig ud på, at modstanderne notorisk undviger den
konkrete faglige kritik. Det gør man ved at fokusere på personen, på
uskrevne regler, på mentalitet og kulturforskelle. Men disse argumenter holder ikke. Offentligheden, fra håndværkere over akademikere til
førende personligheder i erhvervslivet, har været glade for den store
debat, som ”Koldau-sagen” har udløst. Offentligheden venter stadig
på kontant faglig argumentation fra universitetets side. Personangreb
og henvisning til underordnede aspekter er undvigelsesstrategier, som
let kan gennemskues.
Lad os se på nogle af disse strategier – og håbe, at de endelig vil
vige for en seriøs faglig debat.
Argumentet ”personalesag” og ”offerperspektiv”
”Det er en personalesag,” har været universitetsledelsens mantra i den
offentlige debat. ”Hun er perfekt til at iscenesætte sig selv som offer,”

skrev FORSKERforum’s journalister – endda med henvisning til mit
køn, min lille statur og min udenlandske accent.
Ledelsen og journalister var ikke klare over, at de med denne argumentation blotlægger sig selv: At forklare åbenlyse strukturelle problemer med en åbenmundet kritikers personlighed i stedet for at se på
selve strukturerne er en afprøvet strategi i lukkede systemer, som ønsker at afskærme sig selv fra enhver form for kritik. Faglig begrundet
kritik bliver lavet om til kritikerens ”personlige problem”. Kritikeren
kan så disciplineres med sanktioner eller presses til fratrædelse, hvis
han eller hun tør at holde fast i kritikken, mens de faglige og strukturelle problemer kan køre videre uforstyrret.
Universitetsledelsen har på eksemplarisk måde anvendt denne kortsigtede strategi som forsvar mod offentlighedens kritiske nysgerrighed.
FORSKERforum’s journalister – og et begrænset antal af tidligere
kolleger, der ytrede sig offentligt i medierne – har overtaget universitetsledelsens strategi om at kalde hele konflikten for en ”personalesag”, uden nogensinde at henvise til de hundredsvis af kommentarer,
læserbreve og artikler, som netop har bekræftet den strukturelle kritik.
Trilogien vil sandsynligvis give anledning til en ny heksejagt: De
personer, som ønsker at angribe min person i stedet for at tage stilling
til kritikkens faglige og strukturelle substans, vil granske mine personlige motiver og endda min psykologi. Under anonymitetens beskyttelse
har de allerede brugt ord som ”paranoid” eller ”storagtig” – uden at
fremlægge dokumentation for mine angivelige ”personlige fejl”.
Det er min ambition at give læseren mulighed for selv at vurdere
sagen. Det er min påstand, at læseren selv er i stand til det. Læseren vil
selv kunne bedømme, om trilogiens episoder vidner om en enkeltpersons ambition om at stå frem i offentlighedens lys – eller om de
tydeliggør denne persons anliggende at afsløre et system, som ifølge
forfatterens vurdering svækker det danske samfund.
Trilogiens episoder viser med mange forskellige facetter, hvordan
hverdagen på et dansk universitet ser ud. Som fremlagt ovenfor, er
motivationen for at skildre denne hverdag ikke at fortælle den personlige historie i alle sine detaljer. Motivationen er, at oplevelserne i disse
episoder er så typiske og er blevet bekræftet af så mange danske og

udenlandske kolleger på alle danske universiteter, at disse oplevelser
kan bruges som et ”exemplum”, som et paradigmatisk eksempel på,
hvordan hverdagen på universitetet med alle sine smålige intriger og
større undertrykkelsesmekanismer fungerer.
Ofrene for dette system er i sidste ende de studerende og hele det
danske samfund, som betaler dyre universitetsuddannelser og alligevel
ofte får humanistiske kandidater, der ikke duer til ret meget i erhvervslivet. Det er derfor, at historien med sine mange eksemplariske episoder bliver fortalt.
Det vil ikke afholde tidligere kolleger og universitetsledelser fra at
gentage deres argumentation om, at det hele er en ”personalesag”.
Spørgsmålet vil igen stå tibage: Hvor er de faglige argumenter
blevet af i universitetets og visse kollegers offentlige svar? Som det
blev skrevet i diverse landsdækkende aviser, venter offentligheden stadig på at høre faglige argumenter fra universitetets side.
Og vi taler ikke om en ”kvantitativ” argumentation, altså universitetets notoriske argument, at det er rykket frem på en eller anden
rankingliste eller at akkrediteringen er gået fint. Det er argumenter,
som ingenting siger om kvalitet (jf. bind 3, episode ”Det tomme
hylster” samt de fem ”New Public Management” episoder). Hvorfor
har vi indtil i dag ikke fået en kontant fremlæggelse af faglederen eller
en kollega, der viser med faglige argumenter og en funderet forklaring
af studieordningens tilrettelæggelse, at den musikvidenskab, som bliver
dyrket på mit tidligere universitet, svarer til internationale standarder
og forsyner de studerende med den faglighed, der skal til for at
retfærdiggøre en kandidatgrad i faget musikvidenskab?
Skulle bogens kritikere hævde, at trilogien tjener til en personlig
iscenesættelse med vilde anklager mod universitetet, så ville jeg gerne
opfordre dem til
a) at fremlægge med saglige og analytiske argumenter, hvilke
episoder og formuleringer i trilogien de bygger deres
påstande på, og
b) at levere det, som hele offentligheden venter på: Funderede
faglige argumenter i en meget tiltrængt offentlig debat.

Argumentet ”personlig historie versus systematisk analyse”
”Hun skulle da adskille kritikken fra sin egen historie.” – ”Hun synes,
hun er så vigtig, at hendes personlige historie kan løftes til en generel
kritik.”
En række velmenende venner har rådet mig til at skrive to separate
bøger, én med min egen historie på ”Jante Universitet” og en anden
med den systematiske kritik. Andre mener, at det er storsnudet eller
umoralsk at forbinde sine egne oplevelser med en generel systemkritik.
Sidstnævnte holdning følger igen universitetets strategi om at
deklarere min ”sag” som ”personalesag” og dermed neddysse den
faglige og strukturelle kritik, som i første omgang har ført til den
offentlige sag. Som det er blevet fremlagt ovenfor, har hele motivationen for i første omgang min fremtræden i offentligheden og nu for
denne bog været den klare indsigt, at mine arbejdsvilkår på ”Jante
Universitet” samt ledelsens manglende evne til at drøfte problemerne
er en del af et meget større system. På den ene side blev det bevidnet
af utallige kolleger på alle danske universiteter – og af dem, der har
forladt Danmark eller endda hele den akademiske verden på grund af
lignende oplevelser. På den anden side viser faglitteraturen fra de
seneste femten år, at der aftegner sig en i høj grad problematisk
udvikling, nemlig New Public Management-kulturen, på de europæiske
universiteter. Den ”kultur”, som jeg har oplevet på ”Jante Universitet”, samt ledelsens måde at reagere på min kritik på, viser de fatale
resultater af denne udvikling på en eksemplarisk måde.
Det er ikke mit ønske at skrive en bog ”om min historie”. Det er
heller ikke mit ønske at tilføje endnu en generel debatbog om universitetsproblemet til den litteratur, som der allerede findes. I sådan en
debatbog ville jeg være nødt til at sammenfatte problematikken i nogle
få generelle analyser, eventuelt med korte eksempler til. Det har andre
allerede gjort på overbevisende måde.
Men ingen af disse bøger har haft mulighed for at give et indblik i
hele hverdagen og systemets detaljerede fungeren på det akademiske
arbejdssted. Debatbog-formatet giver ikke plads til omfattende dokumentation for de generaliserende analyser – dokumentation taget fra
det umiddelbare liv bag murene. Dermed kan debatbøgers korte

eksempler altid afvises som ”ekstreme tilfælde” – som undtagelser –
mens universitetsverdenen i det hele taget er ok. Vi kan alligevel glæde
os over de fine rankinglister eller over én eller anden naturvidenskabelig udmærkelse. På denne måde bliver universiteternes egentlige
problemer dysset ned.
Eftersom min ”sag”, nemlig mine oplevelser gennem tre år på et
dansk universitet, i hver detalje er forbundet med systemets generelle
problemer, har jeg valgt at skabe en ny form: Den omfattende dokumentation og dens analyserende refleksion er flettet ind i sagsforløbet.
Dokumentation og analysen kan ikke skilles fra hinanden: Den personlige sag, oplevet i årene 2009–2012, kaster lys på, hvordan universiteternes problematik udfolder sig i akademikernes hverdag. Kritikken
får sin troværdighed fra den umiddelbare dokumentation og fra de
mange forskellige forsøg på at udarbejde løsninger for en uudholdelig
arbejdssituation – forsøg, der notorisk bliver afvist og blokeret af
ledelsen. Dermed får læseren en fornemmelse af, hvor meget systemets problemer præger hvert eneste område i hverdagen på et dansk
universitet.
Mange danske og udenlandske akademikere har berettet om lignende oplevelser. En række fagpublikationer viser, at vore oplevelser er en
del af en større problematik. Det er grunden til, at jeg føler mig berettiget til at formulere en generel kritik, baseret på mine egne og mange
kollegers erfaringer samt en fagligt funderet refleksion.
Argumentet ”ukollegialt” eller ”illoyalt”
”Det kommer slet ikke bag på mig, at man ikke kunne samarbejde
med hende. En kollega, som går hen og fortæller interna i offentlige
medier, er ikke til at stole på.”
Bind 3 vil fremlægge, hvordan ord som ”kollegialitet” eller ”loyalitet” bliver misbrugt for at cementere et magtsystem, som ingen
juridisk begrundelse har (episoder ”Personalepolitik”, ”Eftertanker”,
”DJØF-dansk nøgleord”, ”Kollegial fortrolighed” og ”New Public
Management” I–IV). Det er en afgørende strategi i totalitære systemer
vilkårligt at definere, hvad ”loyalitet” er. Dermed bliver selvbeskyttel-

sens panser uigennemtrængelig – og alle inden for systemet finder sig i
krænkelser og chikaner af frygt for at blive kaldt for ”illoyale”, hvis de
tør klage over den behandling de bliver udsat for.
Det er et kendt fænomen i Danmark, at mange ansatte ikke tør at
klage over en urimelig behandling. Systemet forstærker deres frygt for
at ”umuliggøre sig selv”, idet det skaber skindemokratiske klagestrukturer, som er forankret inden for systemet og dermed ikke sikrer en
neutral juridisk instans og undersøgelse (Bind 2, ”Suspendering” og
Bind 3, ”Farlige klager”).
Men illoyalitetsargumentet er et endnu stærkere middel til at kue
ansatte til tavshed. Ingen ønsker at blive set som illoyal over for sine
kolleger. Derfor finder man sig stiltiende i en urimelig behandling –
eller søger job et andet sted, hvis det bliver alt for slemt.
Trilogien viser, hvor langt kolleger og ledere kan stride mod professionel adfærd og gældende regler inden for universitets mure. De
stoler på, at de ansatte holder sig til den uskrevne loyalitetsregel – fordi
klager falder tilbage på den person, som tør at bryde tavsheden og
sætte navn på den urimelige adfærd. Dermed har et system, hvis ledere
selv arbejder med pligtforsømmelser, regelbrud og chikaner, en
forbløffende høj grad af stabilitet. Den offentlige debat i februar 2012
prægede begreberne ”tavshedskultur” og ”tavshedstyrrani” for dette
system.
Ansatte i private virksomheder vil næppe forstå, hvad problemet er.
Deres chefer har fuld ret til at instistere på loyalitet og tavshed. Den
afgørende forskel er, at universitetet er en offentlig arbejdsplads – og
endda en institution, som netop er baseret på kritisk tanke og debat.
Som fremlagt ovenfor, er alle universitetsansatte og ledere offentlige
personer. Altså personer, der er nødt til at kunne redegøre offentligt
for deres ord og handlinger på arbejdsstedet. De mails, som bliver
citeret i trilogien, er arbejdsrelaterede og dermed ikke fortrolige. Det er
lovligt at citere dem. Det er lovligt at give indblik i den akademiske
verdens virkelighed.
Hvis læserne alligevel mener, at det er ”ukollegialt” at citere fra
disse arbejdsrelaterede mailudvekslinger, så vil jeg opmuntre dem til at

overveje, hvilket arbejdsmiljø disse mails afslører. Er det et sundt arbejdsmiljø, præget af god kollegialitet?
Og hvorfor har de offentligt ansatte personer, som har skrevet disse arbejdsrelaterede mails, det så svært med at stå offentligt ved det,
som de skriver til en kollega? Hvis de ikke ønsker, at disse mails bliver
læst af andre – hvad er det så, de har at skjule?
Argumentet ”fordrejende og utroværdig”
”Hele fremstillingen er utroværdig. Hun vælger kun de dokumenter,
som passer ind i hendes perspektiv, og desuden opfinder hun en hel
del samtaler for at støtte sin agenda. Det hele fordrejer virkeligheden
på vores institut.”
Fremstillingen gengiver selvfølgelig mine oplevelser på Jante Universitet. Eftersom oplevelser er en subjektiv størrelse, vil andre have
oplevet samme begivenhed på en anden måde. Så vil jeg opfordre dem
til at fremstille deres oplevelse med hjælp af dokumentation og faglig
argumentation.
Som historiker støtter jeg fremstillingen af mine oplevelser på dokumentation samt en fagligt funderet analyse af mine kilder. Det faglige fundament beror på min ekspertise både inden for flere humanistiske fag og inden for universitetsadministration. Kilderne stammer
ikke kun fra mit eget arbejdsområde, men også fra andre afdelinger,
institutter og universiteter i Danmark, i form af vidnesbyrd (mundtligt
og skriftligt) fra kolleger og eksperter. Som kulturhistoriker inddrager
jeg selvfølgelig også den større kontekst, altså de danske universiteters
udvikling siden 70erne og de særlige betingelser i den danske kultur.
I den samlede analyse kommer jeg så frem til et perspektiv, som
giver mening. Dette perspektiv er derudover blevet bekræftet af hundredsvis af avisartikler og kommentarer, skrevet af folk med lignende
erfaringer på de danske universiteter.
Dette er en fuldkomment legitim fremgangsmåde i det videnskabelige arbejde – en fremgangsmåde, som har skabt viden og erkendelse
både med hensyn til fortiden og vores nutid.

Alle dokumenter, som jeg fremlægger, er originale. Det samlede billede, som de tegner, er for mig – og kolleger, der allerede kender
dokumentationen – overbevisende. De samtaler, som trilogien gengiver, er skrevet ned efter hukommelse. Selvom jeg ikke har dokumentation i form af båndoptagelse, kan jeg stole både på min hukommelse og på de mange mails, som jeg skrev til diverse internationale
kolleger i perioden 2009–2012 for at drøfte mine oplevelser på mit
universitet. I den internationale akademiske verden er det helt normalt,
at man udveksler erfaringer – ikke kun med de faglige aspekter af
arbejdet, men også med de administrative aspekter og med det, som
vedrører strategierne på det institut, hvor man arbejder. Jeg har derfor
et stort antal af mails fra perioden 2009–2012, hvor jeg over for
kolleger i USA, England, Tyskland, Østrig, Italien, Spanien og Sverige
skildrer mine oplevelser – udelukkende arbejdsrelateret og dermed
ikke fortroligt – og drøfter det, som ledelsens udsagn med hensyn til
faglighed og strategi indebærer. Dette er min dokumentation – selvom
den ikke ville regnes som fuldgyldig dokumentation i juridisk forstand.
Jeg har ikke tilføjet noget, som folk ikke har sagt. Og jeg har ikke
fordrejet deres udsagn. Trilogien er ikke en roman med fiktive handlinger og ord, men en dokumentation fremlagt i fortællende stil.
Det er op til læseren at bedømme troværdigheden af min beretning
og validiteten af min analyse.
Argumentet ”tysk grundighed”
”Her kan man bare se: En pertentlig og overdetaljeret kritik, udført i
tysk grundighed. Det har intet at gøre med vore gode danske debatbøger. En udlænding kan simpelthen ikke forstå, at tingene i Danmark
kører anderledes. Og så marcherer hun af sted til fuldt angreb på hele
systemet.”
Det er rigtigt: Trilogien omhandler et helt system og kaster lys på
det i akademisk – snarere end ”tysk” – grundighed. Alligevel går analysen ikke ”til fuldt angreb” på systemet: Trilogien baner vej igennem
systemets ”jungle” i en grundig analyse, ved hjælp af dokumentation
og refleksion funderet på omfattende erfaring og kendskab til den

aktuelle litteratur om ledelsesstrategi og universiteternes internationale
udvikling.
Det er rigtigt, at denne analyse ikke svarer til den danske debatkultur. Danmarks mest succesrige debatbøger beskriver dansk mentalitet og danske handlingsmønstre i en let humoristisk tone. Hvis man
udsætter sig selv for en selvransagelse, så skal det være med en ordentligt portion humor, så kritikken bliver nogenlunde spiselig.
Faktisk findes der også en række humoristiske episoder i trilogien
(jf. ”Avatar” eller ”Grundbog-vrøvl” i Bind 1). Verdenen bag universitetets høje mure udviser sandelig mange absurde aspekter. Desuden
findes der meget af den ironi, som danskerne sætter pris på, i trilogiens
første bind, hvor den udenlandske professor helt uskyldigt forudsætter
internationale standarder i et system, som kører efter helt andre regler.
Alligevel er det ikke muligt at genemføre den humoristiske og let
ironiske tone igennem hele trilogien: Vi taler om et helt system, som er
ved at korrumpere uddannelsessektoren og dermed samfundets sociale
og økonomiske fundament. Vi taler om magtmisbrug, censur og afskaffelsen af akademisk professionalisme. Disse emner er meget alvorlige. En analyse af denne katastrofale udvikling kan ikke forblive i den
lette, humoristiske tone. Den er nødt til at være grundig – og alvorlig.
Argumentet ”helt negativt – hun hader bare Danmark”
”Hun fremstiller hele vores arbejdsmiljø som det rene helvede. Hvad
end hun oplever, så har hun noget at kritisere. Det har intet at gøre
med virkeligheden på vores institut. Hun har ikke kunnet tilpasse sig
de danske normer, og så er alt i Danmark bare skidt.”
Hele trilogien bygger på, at jeg, en tysk professor, netop blev tiltrukket af de mange gode aspekter i den danske arbejdskultur: Åbenhed, venlighed, snak på gangen og i frokoststuen, en gennemgående
menneskelighed, når det gælder om at løse små problemer i hverdagen. Det har jeg ikke kun oplevet som gæsteprofessor i november
2008, men også igen og igen som professor på Jante Universitet i
perioden 2009–2012. Og det kommer også frem i min trilogi.

Disse positive træk er måske det, der stadig opretholder de danske
universiteter som arbejdsplads, på trods af New Public Managementets hærgen. Som jeg og internationale eksperter skriver: Når der alligevel bliver lavet noget godt arbejde både i undervisningen og administrationen, så er det for det meste på trods af ledelsens kvælende
regelsæt. Dette arbejde bygger på en menneskelighed og en indsats,
som jeg har oplevet på en overvældende positiv måde i Danmark. Mit
anliggende er netop, at arbejdsvilkårene på de danske universiteter
endelig ændres, så de igen giver plads til denne indsats og lader både
forskerne og de administrative ansatte udfolde deres ekspertise og
potentiale.
Læseren vil ligeledes se, at jeg er dybt imponeret af de store begavelser, som jeg har mødt hos nogle af mine danske studerende. Det er
netop deres store potentiale og deres ret til at blive støttet i at udfolde
dette potentiale, som har givet anledning til denne trilogi. Faktisk har
skandalen i, at disse begavede studerende bliver chikaneret og berøvet
deres ret til en funderet uddannelse, i første omgang været anledningen til min fremtræden i medierne.
Og endelig kan man måske spørge: Hvis jeg syntes, at alt i Danmark er skidt – hvorfor skulle jeg så have investeret flere måneders
arbejde i at skrive en dansk bog om problematikken i det danske universitetssystem?
Argumentet ”kulturforskelle”
”En udlænding kan simpelthen ikke forstå, at tingene i Danmark kører
anderledes. Hun har ikke været i stand til at tilpasse sig det danske
universitetssystem.”
Det er netop Jante Universit-dekanens argument i hendes advarsel
til mig i februar 2012: ”Uvillighed til at indordne sig under de givne
vilkår: Jeg må konstatere, at du ikke har ønsket at indordne dig under
de vilkår, der er forbundet med at arbejde på en dansk arbejdsplads.”
Dekanen var ikke bevidst om, at hun brugte en argumentationsstrategi, som er typisk for totalitære systemer – eller også for de totalitære træk, som New Public Management udviser (jf. Bind 3, epi-

soderne ”New Public Management” I–III). ”Sådan gør vi” eller ”her
gælder andre regler” bliver brugt som totenschlæger-argument for at
kvæle berettiget kritik. Dermed kan man undvige at diskutere selve
problemet.
Jante Universit-dekanen ønskede ikke at høre, at det er uansvarligt
at sælge en ”musikvidenskabelig” kandidatuddannelse til offentligheden, hvor kandidaterne ikke behøver at kunne læse noder eller kende
til det mest grundlæggende musikalske repertoire. Derfor ”gør vi bare
sådan” på Jante Universitet, og den tilkaldte internationale ekspert har
værsgo’ at finde sig i det.
Dekanen ønskede ikke at høre om en beviseligt uduelig pædagogik
på hendes fakultet, som faktisk ydmyger de studerende og fratager
dem deres selvstændighed. Derfor ”er det simpelthen vilkårene på et
dansk universitet” – og den ansatte, som ikke kan finde sig i disse
vilkår, skal enten holde kæft eller gå.
Det er klart, at der findes kulturforskelle mellem danske og tyske
universiteter. Det er også ubestrideligt, at der findes aspekter i det
danske universitetssystem, som definitivt er bedre end på de tyske universiteter. I trilogien sætter jeg ord på forskellene, og jeg fremhæver
også fordelene ved en universitetskultur, der i kraft af den danske
mentalitet stadig har nogle meget tiltrækkende aspekter.
Men Bind 2 (episode ”Bologna-processen”) og Bind 3 (episode
”New Public Managementets vilkår i Danmark”) sætter også fokus på,
hvordan det særligt ”danske” i universitetssystemet fremmer og forstærker en generel udvikling, som er tilintetgørende for det højere uddannelsessystem. Det bliver tydeligt, at den danske universitetsverden
på grund af sin særlige historiske udvikling, men også på grund af
netop de gode træk i den danske mentalitet, er blevet offer for en management-politik, som perverterer den akademiske verden til uigenkendelighed.
Den kritik, som har ført til den store offentlige debat om det dalende uddannelsesniveau og i høj grad tvivlsomme ledelsesmetoder på de
danske universiteter, har på ingen måde sin begrundelse i kulturforskelle. Den har sin begrundelse i et universitetssystem, hvor kritik og
alvorlig bekymring om akademiske standarder ikke længere er tilladte.

Og dermed er det nødvendigt at fremvise systemet i hele sin måde at
fungere på.
Sprogargumentet
”Hun skriver jo ikke en gang korrekt dansk. Det kan man godt se i de
mails, hun har skrevet til sin ledelse.”
Jeg er klar over, at mit danske ikke er fejlfrit – og det kan jeg godt stå
inde for. Da jeg blev kaldt til et dansk universitet i 2009, havde jeg på
autodidaktisk vis lært dansk på fem måneder. Efter min ansættelse
måtte jeg finde mig til rette på et institut, hvor jeg var den eneste
udenlandske ansatte blandt nogle 100 medarbejdere og hvor der på
alle områder udelukkende blev talt dansk. Da jeg startede på mit nye
universitet, var det mit anliggende at tilpasse mig det nye akademiske
system, jeg ville møde. Derfor var det en selvfølge for mig at tale og
undervise på dansk og at dele mine iagttagelser og bekymringer med
mine kolleger på deres sprog.
De citerede mails viser, hvor langt jeg er nået frem på et fremmed
sprog inden for tre år. De viser også de begrænsninger, som sådan et
”crash-kursus” på et fremmed sprog har. I en tysk korrespondence
ville jeg aldrig sende mails med grammatiske fejl og stavefejl i. Jeg var
nødt til at gøre det på dansk, fordi dansk ikke er mit modersmål.
Jeg er dybt taknemmelig for nogle danske venner, hvis anliggende
det er at fremme den nødvendige debat om det danske uddannelsessystem. Disse venner har investeret timevis af ubetalt arbejde for at
redigere bøgernes introduktioner og indledningerne til de enkelte sæsoner: Altså den ”genvej”, som læserne kan vælge, hvis de ønsker at
fokusere på den systematiske kritik og ikke at læse hele trilogien i et
træk. Det var mit anliggende, at disse sammenfattende analyser ikke
bliver indskrænket på grund af grammatiske fejl. Mine venner har hjulpet med det og dermed ydet et stort bidrag til den nødvendige debat.
Desuden er jeg også taknemmelig for den professionelle sprogkorrekturlæser, som har gennemgået bogen og har sørget for, at min
beskrivelse af livet inden for et dansk universitets mure ikke viser
sproglige fejl. Sproget er et afgørende værktøj i vores kommunikation.

Sprog viser en persons professionalisme og troværdighed. De sprogfejl, som en udenlandsk professor efter tre år i Danmark stadig laver,
skal ikke begrænse bogens budskab. Derfor er jeg glad for, at mange
har hjulpet til for at lade budskabet stå frem i et fejlfrit dansk.
Hvilke andre argumenter der end vil blive brugt imod denne bog og
dens analyser: Jeg er altid åben for en fair og faglig debat. Og jeg er
overbevist om, at offentligheden vil byde en debat velkommen, hvor
modparten giver afkald på at følge universitetets strategi om at
reducere min kritik til en angivelig ”personalesag” og endelig vil møde
min faglige og strukturelle kritik med saglige og velfunderede
argumenter.

Taksigelse
Jeg vil gerne sige tak til de danske venner og kolleger, der har støttet
mig. Ikke kun i dette bogprojekt, men også i mine tre år på et dansk
universitet. På trods af det skræmmende system på mit universitet i
Midtjylland har jeg i disse tre år også oplevet meget af den venlighed,
åbenhed og hjælpsomhed, som oprindeligt trak mig til Danmark.
En særlig tak fortjener den veninde, jeg lærte at kende i den første
mediedebat om det dalende niveau på de humanistiske uddannelser.
Hun har været den bedste læser og sparringspartner, man kunne ønske
sig i en kompleks skriveproces.
Jeg takker især de venner, som uden løn har hjulpet med sprogredigeringen af bøgernes introduktioner og nogle nøglekapitler. Disse venner har ydet en stor indsats for at fremme bogens anliggende, nemlig
at gøre opmærksom på problemerne i universitetssystemet og at gøre
noget ved dem.
Jeg siger ligeledes mange tak til oversætter og korrekturlæser EvaMaria Arntz, som har præsteret et fremragende arbejde, og til forlaget
tredition for deres tillid til min trilogi og dens anliggende.
Og endelig takker jeg mange gange forretnings- og finansmanden
Lars-Christian Brask, der har forstået trilogiens anliggende og forsynet
bøgerne med et forord, som fanger dette anliggende i en nøddeskal.

Introduktion til Bind 1

T

rilogiens første bind fokuserer på Jante Universitetets skønne
facade. En professor med tyve års erfaring på universiteter i
Tyskland, USA, England, Italien og Sydkorea modtager fra
Jante Universitetets dekan for det Humanistiske Fakultet et kald til et
professorat i musikvidenskab. Professoren glæder sig til at komme til
Danmark, fordi hun som gæsteprofessor på et universitet i Syddanmark har oplevet en universitetskultur præget af venlighed, en let tone
og tid til fælles frokost. Hun aner ikke, at en gæst på et dansk universitet kun får serveret det skønne ydre. Da hun bliver tilbudt et professorat på Jante Universitet, forudsætter hun internationale standarder og normer, både med henblik på sin tillid til ledelsens mundtlige
tilsagn om hendes arbejdsopgaver og den uddannelse, som Jante
Universitet – ifølge universitetets reklamebrochurer et universitet i
verdensklasse – udbyder.
Trilogiens første bind skildrer en erkendelsesproces, der munder ud
i forfærdelse: Forfærdelse over et akademisk miljø, hvor man kun tænker og taler i realitetsfjerne teorier, mens viden, dens formidling og
dens anvendelse nærmest er afskaffet. Forfærdelse over en ledelse, der
bag den venlige facade viser sig at være benhård, immun over for enhver form for faglig debat og despotisk i sin undertrykkelse af alt det,
der kunne indeholde noget kritisk. Forfærdelse over universitetskurser
og en uddannelsesstrategi, der ingenting har med internationalt niveau
og akademiske standarder at gøre. Endelig også forfærdelse over kolleger, som godt nok modtager en nytilkommen kollega med venlige ord,
men som efterfølgende forventer en total tilpasning og underkastelse
under de herskende normer præget af en lokal og snæver familiementalitet.

Hvad angår hendes faglighed, nemlig den af en musik- og kulturhistoriker med brede tværfaglige kvalifikationer, føler professoren sig
hurtigt isoleret. Hun får ikke lov til at undervise ifølge hendes kvalifikation og må opleve, hvordan musikhistorie bliver nedgjort som gammeldags og ikke tidssvarende i hendes afdeling. Selvom der kommer
enkelte kritiske udmeldinger fra de kolleger, der ligeledes arbejder
historisk, opstår der ingen solidaritet med den nye, som i al sin uskyld
sætter ord på fænomener, som hun opfatter som problematiske i sin
afdeling og på sit institut.
Den udenlandske, udtrykkeligt tilkaldte professor forstår slet ikke,
hvorfor hendes ekspertise ingen genklang finder, hverken i afdelingen
eller hos institutlederen. Hun bliver konfronteret med flere og flere
kontrolmekanismer i form af studieordninger, kursusbeskrivelser, evalueringer og bedømmelsesordninger, der helt tydeligt forhindrer et
effektivt og frit akademisk arbejde med høj kvalitet. Hendes forsøg på
at drøfte disse problemer bliver ihærdigt afvist, selvom institutkolleger
i smug bekræfter hendes iagttagelser og hendes mere og mere kritiske
undren.
Professorens oplevelser i hendes første år på Jante Universitet
munder ud i en mailudveksling med hendes fagleder, hvor hun uomstødeligt bliver klar over, at hendes historiske faglighed og hendes
identitet som forsker og underviser på ingen måde bliver anerkendt på
det universitet, som har ansat hende i en kaldelsesproces netop på
grund af hendes kvalifikationer. Ifølge faglederen skal der ”slibes kanter af” – og trilogiens næste to bind vil vise, hvordan sådan en kantslibningsproces helt reelt sker på et dansk universitet.

Fra sæson Vinter 2009/10:

6. Kreativ leg
Jeg tumler hjem, næsten bedøvet. Derhjemme, et sted i vores nye hus,
sysler min kæreste med de allersidste kasser. De skal jo pakkes ud inden påske. Jeg går tavs forbi hans værelse, sidder ned på sofaen i
udestuen og stirrer ud i den blå skumring. Endelig kommer Ulrik ud.
”Hvad er det, skat? Hvorfor siger du ikke noget? Var der noget galt på
arbejdet?”
Jeg stirrer på ham og udbryder: ”Ulrik, du kan ligeså godt pakke de
der kasser ned igen. Vi har alligevel ikke brug for huset.” Han stirrer
på mig, sætter sig ned. ”Kom nu. Hvad er der sket?”
Mit blik søger ud i skumringen. ”Nu ved jeg det. Nu har jeg forstået, at det ikke kun er musikvidenskab. I januar på det store lærermøde troede jeg stadig, at det stod mærkeligt til med fagligheden i min
afdeling, men at jeg nok ville kunne magte det med tiden. Men nu kan
jeg se, at det er hele instituttet. Hele vores institut, alle fem afdelinger.
Jeg kan aldrig gå imod det. Jeg kan aldrig gå imod et helt institut”.
Så fortæller jeg om det, der skete i eftermiddags: Institutleder Nick
Larsens ”kreative leg”. Den måde, hvorpå man skaber nye fag på
Institut for Æstetiske Discipliner. I eftermiddags havde vi et institutmøde. Jeg glædede mig til det, fordi det altid er dejligt at møde kolleger
fra de andre afdelinger. Det afgørende punkt på dagsordenen var
suppleringsfagene, altså det tredje år på bachelor-studiet, som de
studerende læser i et andet fag end deres hovedfag. Der skal udvikles
nye suppleringsfag på instituttet, og det skal vi alle engagere os i.
Først fik vi noget input. Den nye studieleder, Laurits-Kjeld Nedergaard Bentesen, fortalte os, at vi har brug for flere kandidatstuderende
på instituttet. De skulle gerne rekrutteres fra de studerende, som læser
på deres tredje bachelorår hos os, altså ét af de fem suppleringsfag,
som instituttet udbyder. Det er nu ledelsens store bekymring, at instituttet ikke får tilstrækkeligt mange suppleringsfagsstuderende – og

dermed et mindre antal kandidatstuderende. Det betyder jo: Færre
penge. Det sagde Laurits-Kjeld ikke højt, men så godt kender jeg
imidlertid ledelsens tankegang.
Laurits-Kjeld sagde, at vi skulle ”fange” de studerende, der læser
suppleringsfag hos os, og derfor skulle vi nu, her på mødet, udvikle
helt nye suppleringsfag, som virker mere tiltrækkende for de unge
mennesker. Han gav os nogle nøgleord, hvordan disse fag skal være:




erhvervsorienterede;
tværgående;
internationale og globalt orienterede.

Herefter kom Nick Larsen med sin kreative leg. Min nabo, professoren fra Drama-afdelingen, stønnede faktisk, da institutlederen annoncerede det. Alle kolleger blev delt op i grupper med fire personer i
hver. Hver person fik et tomt ark tildelt.
Trin 1: ”Skriv et forslag til et suppleringsfag, som er helt absurd. Giv
så arket videre til din venstre sidemand.”
Jeg opfandt en uddannelse i ”Biologisk æstetik”, der arbejder med
kunst i biologiske mønstre og forklarer dem ved hjælp af sociologiske
teorier. Altså noget helt absurd.
Trin 2: ”Skriv et forslag til et suppleringsfag, som er baseret på ovenstående forslag af din nabo. Dit nye forslag skal være lige så absurd.
Giv så arket videre til din venstre sidemand.”
Jeg fik et forslag fra min mandlige kollega på min højre side, der
havde med internationalisering og globalisering at gøre. Jeg skrev
noget ned i samme stil.
Trin 3: ”Skriv et forslag til et suppleringsfag, som er baseret på de to
ovenstående forslag. Dit nye forslag skal være halvvejs absurd, men
måske også realiserbart. Ræk så arket videre til din venstre sidemand.”
Jeg fik igen noget lignende med slagord som ”æstetisk”, ”kultur”,
”international”, ”globalisering”. Jeg skrev noget i den retning.

Trin 4: ”Skriv et forslag til et suppleringsfag, som er baseret på de tre
ovenstående forslag. Dit nye forslag skal nu være et realistisk forslag til et
nyt suppleringsfag på vores institut.”
Jeg fik så en samling af slagord. Mit resultat blev ”International
globaliseringskultur”. Jeg må indrømme, at jeg forsøgte at blive helt
alvorlig – det skulle forslaget jo alligevel være –, men det var da nok
lidt vanskeligt. I hvert fald foreslog jeg, at uddannelsen skulle inddrage
internationale kunstnere som gæsteundervisere. Og at de skulle blive
betalt af deres internationale sponsorer, så at universitetet kan spare
penge og alligevel udbyde et fint fag til vore studerende.
Trin 5:
Hver gruppe måtte nu diskutere de fire endelige, realistiske forslag i
gruppen og vælge ét af dem som fælles forslag. Det viste sig, at mit
forslag næsten var det samme som en anden persons i min gruppe. Så
blev vi enige om ‚International globaliseringskultur’.
Plenum: Enhver gruppe måtte præsentere sit forslag ved at læse titlen
højt og give en enkelt sætning som forklaring.
Resultat: Ti temmelig morsomme forslag og en masse latter.
Først var det morsomt at se, hvordan det svirrede i luften med ”kultur”, ”æstetisk”, ”global”, ”international”. Men ét forslag var da noget
helt særligt: I Cilly-Regitzes gruppe var de kommet frem til et forslag
om en uddannelse i musikterapi, som også kan bruges som suppleringsuddannelse til læger og medicinfolk. Jeg vidste faktisk ikke, at vi
har nogle eksperter i psykologi, medicin og musikterapi på vores institut, som er kvalificeret til at undervise i sådan noget. Tanken var, at
denne ”uddannelse” skal tilbydes til uddannede læger, der anvender
det, de har lært hos os, på deres patienter? Hele sagen begyndte at
føles mindre morsom.
Hvad var slagordet, som jeg har hørt flere gange her på instituttet,
”fra forskning til faktura”? Det er bare spørgsmålet, hvilken forskning
der ville ligge til grund for musikterapi her på Barakken. I hvert fald

ikke noget, der bliver lavet på vores Afdeling for Musikvidenskab. Og
i hvert fald ville jeg heller ikke bryde mig om at være patient hos en
læge, der har fået sådan en ”suppleringsuddannelse” på Barakken.
Men alt dette var jo kun for sjov. Troede jeg. Så kom det: Efter vi
havde grinet tilstrækkeligt meget, blev det alvor. Institutleder Nick
Larsen sagde tak, og han opfordrede os til at indsamle arkene med de
endelige forslag fra de forskellige grupper. ”Tak for jeres gode indsats.
Disse forslag vil nu udgøre fundamentet til studienævnets og ledelsens
udvikling af de nye suppleringsfaguddannelser.”
Jeg sad lamslået. Hvabehar? Det her pjat skulle tages seriøst? Den
skulle tjene som fundament til nye fag, som vi udbyder til studerende –
og endda til læger, som Cilly-Regitzes gruppe foreslog? Det kunne jeg
slet ikke tro. Men så kiggede jeg på mine kolleger i den lille gruppe.
Hvad var det, min kollega Ebbe Olsen engang havde skrevet om en
lignende situation på vores lærermøde sidste november? Apati.
Afmagt. Desperation. Det gælder åbenbart ikke kun vores afdeling.
Slet ikke.
Ingen sagde noget, de samlede bare deres ting sammen, glade for
endelig at kunne smutte. Men inden det hele gik i opløsning, spurgte
jeg mine tre kolleger i gruppen: ”Sig mig lige: Er der nogen af jer, som
overhovedet ville kunne undervise i noget af det her?” De kiggede
bare forbavsede på mig. Jeg fik intet svar. Måske er de ikke vant til den
slags spørgsmål på vores institut.
Næsten bedøvet forlod jeg mødelokalet. På trappen op til mit kontor
mødte jeg Steen-Edlef Nedergaard Lauritsen. Jeg ville helst snakke
med ham, spørge ham, om han er lige så chokeret over denne ”kreative leg”, som jeg selv er. Men nej, det kunne jeg ikke. Steen-Edlef er
formand for det udvalg, som skal bedømme min kvalifikation i
kaldelsesprocessen til professoratet. Midt i denne proces kunne jeg
under ingen omstændigheder drøfte den slags institutproblemer med
ham. Jeg må vente, indtil processen er afsluttet. Så kan jeg tale fortroligt med ham. På kontoret faldt mit blik på telefonen. Stefan
Vestergaard Hansen! Min gode ven, den intelligente, fornuftige lektor i
tysk, institutleder for mit nabo-institut. Jeg måtte tale med ham. Jeg

måtte spørge ham, hvad han tænker om det her. Det kan slet ikke være
rigtigt, at man generelt arbejder sådan på Jante Universitet –
”universitetet i verdensklasse”, som det hedder i ledelsens brochurer.
Heldigvis tog Stefan telefonen med det samme. Og så brød jeg ud i
gråd. ”Stefan, jeg må tale med dig. Sådan kan det ikke fortsætte – det
er jo ikke arbejde, det vi laver her!” Han forsøgte at berolige mig, så
aftalte vi at mødes næste torsdag. Det vil nok ordne sig, hvis jeg kan
tale med en dansk kollega om det, i al fortrolighed.
Alligevel forblev jeg i en choktilstand, indtil jeg kom hjem og kunne
fortælle det hele til Ulrik. Ulrik lytter til det hele. Han bliver meget
betænksom. Mon ikke det her allerede blev tydeligt i afdelingens
studieordningsdiskussion? At der bliver gjort noget på mit institut,
som ingenting har med universitetsstandard at gøre? Ulrik med sine
tredive års professorerfaring ved ikke, hvad han skal sige. Det ser ikke
lyst ud.
Så smiler Ulrik. ”Kig lige, hvad jeg har fundet i en af kasserne!” Han
henter en vidunderlig kugle frem, en sart glaskugle i fortryllende farver. ”Den fik jeg af en veninde dernede i München. Den har jeg haft
hængende i vores gamle lejlighed.” Jeg elsker kuglen med det samme –
sådan noget fint og sart! Jeg tager fat i den plastiktråd, den hænger på,
for at kigge nærmere på farverne. Så brister den gamle tråd. Kuglen
falder ned på stengulvet og splintrer i tusind stykker.

Fra sæson Sommer 2010:

3. Avatar
Det er kun tre dage senere, den 11. juni 2010, at jeg har min store optræden: Festforelæsningen på fakultetets årsfest. Jeg følte mig meget
beæret, da institutleder Nick Larsen spurgte mig, om jeg ville holde
festforelæsningen – for hele fakultetet. Hvert år skal det være en nyansat professor eller en ansat, som har fået en eller anden hæderspris,
der holder forelæsningen. Når opgaven tilfalder mig, siger jeg selvfølgelig ja til den store ære. Men – hvordan skal sådan en festforelæsning
se ud? Vi er i Danmark, og det er en fest på arbejdspladsen. Det betyder, at det hele først og fremmest skal være morsomt. Men jeg ønsker
da også at levere noget indhold, der giver mening. Og så skal det hele
være ”tidssvarende” – i hvert fald ikke ”gammeldags”, med nogen
funderet historisk forskning eller lignende. Morsomt, meningsfuldt,
moderne. Og alt dette på dansk. Pyha.
Nick anbefaler mig at kigge på universitetets webside. Der ligger
den festforelæsning, som blev holdt sidste år af en postdoc som fik en
pris. Hans tale blev optaget på video. Den er sjov. Men forelæsningen
indeholder så mange hentydninger til politiske og samfundsmæssige
emner, det kan jeg simpelthen ikke levere. Jeg har jo kun boet i Danmark i nogle få måneder.
Så kommer erkendelsen: Avatar! Det var i februar, at jeg så filmen
for første gang. En ny Cameron-film, som med det samme overhalede
Titanic som verdens mest succesrige film – den måtte jeg, en filmforsker, selvfølgelig se. Det hele var én stor skuffelse. Plat historie, plat
musik, masser af kitsch. Back to nature, en blanding af Pocahontas og
diverse andre biografhits. Er Cameron virkelig gået så meget ned i
niveauet? Men så kommer erkendelsen. Nu, med årsfesten foran næsen, forstår jeg det hele! Filmen er et hemmeligt budskab fra Cameron
til de europæiske universiteter – og særlig til Jante Universitet! Lige nu,
hvor vi har den store fusionsproces – pludselig kan jeg se filmens
kommentarer til universitetsreformen i hver eneste scene! Det her er

løsningen. Det her bliver den ideelle tale til det humanistiske fakultets
årsfest, netop i året 2010!
Det er en tilfældighed, at forelæsningen kommer direkte efter min mislykkede samtale med dekan Bina Danielsen. Det er en tilfældighed, at
dens sjove, uskyldige satire måske virker skarpere end den oprindeligt
var ment. Men er det sandt? Måske var hele forelæsningen alligevel
skarpt ment. For allerede nu, efter ca. ti måneder på Jante Universitet,
er jeg utroligt træt af det sludder om ”den store forandring”, ”moderniseringen”, ”effektiviseringen”, og hvad der ellers bliver solgt på Jante
Universitet – med laveste niveau som standard. Måske er festforelæsningen alligevel mere skræddersyet til mit universite, end jeg oprindeligt havde planlagt. Måske er hver eneste sætning en utrolig provokation til hele ledelsen?
Festsalen er mørk. Der skal være en powerpoint-præsentation med
filmklip fra filmen Avatar – uden dem giver forelæsningen ingen
mening. Over tre hundrede mennesker står i salen, lektorer, professorer, administrative medarbejdere, teknikere, og selvfølgeligt hele
ledelsen. De stakler må stå igennem den halve time jeg taler, fordi det
slet ikke er tilladt at opstille så mange stole i Barakkens Store Sal. Men
jeg kan mærke, at de glemmer tiden og deres smertende fødder, da jeg
er begyndt.
Først skal jeg sige, hvem jeg er – og dermed give legitimation til det
jeg i færd med at sige.
Mit navn er Liane Sophie Kaalund; jeg er professor i musik og kulturforståelse på Institut for Æstetiske Discipliner. Som I kan høre på min
accent, kommer jeg fra Tyskland. Og der fik jeg ikke kun en uddannelse
i musikvidenskab, amerikanistik, italianistik og teologi: Den vigtigste ”Lehre fürs Leben”, den vigtigste ”livslære”, var vel nok min tid
som institutleder på Johann Wolfgang Goethe-Universitetet i Frankfurt.
Det var en uddannelse i universitetsstrategisk handlen, helt fra bunden
op til den øverste etage, nemlig universitetspræsidentens arbejdsgruppe for at skabe vedvarende forbindelser mellem humaniora og
erhvervslivet. Den største udfordring var at forhindre, at vores Musikvidenskabelige Institut blev nedlagt – og det lykkedes heldigvis.

Det er altså denne rigdom – eller måske forbandelse? – af universitetsstrategiske erfaringer, jeg har med i bagagen. Og det kan ikke undgås,
at de dukker op igen og igen, når tanken og talen falder på universitetsstrukturer, reformer, fusionsprocesser. I kan ikke forestille jer, hvor
begejstret jeg blev, da jeg opdagede, at der nu endelig findes den
optimale vejledning for den slags processer! Og det i form af en
Hollywood-film: Man sidder bekvemt i biografen, med de dejlige 3Dbriller på, og får serveret den perfekte løsning på alle spørgsmål
vedrørende strategiske processer i vores akademiske verden!

Det første grin løber igennem salen. Jeg aner ikke, hvilket helligbrøde
jeg er ved at begå – at konfrontere hele ledelsen, hele fakultetet med,
at jeg, en nyansat lille professor, har omfattende universitetspolitisk
erfaring. Men jeg er stadig så uskyldig. Jeg tror stadig, at denne erfaring
regnes som et potentiale på mit nye universitet. Så fortsætter jeg ufortrødent.
Jo, det var min oplevelse, da jeg først så James Camerons Avatar.
Naturligvis afsløres det ikke med det samme, at Avatar er en allegori på
de aktuelle processer i den europæiske universitetsreform. James
Cameron er jo en erfaren instruktør og ved, at det er ødelæggende,
hvis man serverer sit budskab betonkonkret. Men netop derfor findes
der noget sådant som universitetsansatte filmeksperter. Film er ét af
mine forskningsområder. Pludselig en dag faldt brikkerne på plads for
mig, og nu bilder jeg mig ind at have fået nøglen til at forstå Avatar.
Denne film skal hjælpe os med at redde vores verden, lige som hovedkarakteren Jake Sully redder den dejlige, helt igennem økologiske
planet Pandora ud af de ondes kløer – og får prinsessen som belønning.
Da jeg fik anmodningen om at holde denne festforelæsning, stod det
klart for mig: Camerons budskab må spredes til hele universitetet! Fordi
det er Avatar, som tilbyder os de nødvendige svar til fusionsprocessen
og alle uløste problemer på universitetet, intet mindre, mine damer og
herrer. Formålet med denne forelæsning er derfor at give jer nøglen –
ikke kun til filmen, men til hele universitetsproblemet. Verden skal blive
skønnere – og Avatar hjælper os med det.

Kollegernes grin bliver højere. Det løber mig koldt ned at ryggen. Det
er ved at lykkes! Jeg har fået fat i dem! Jeg, en udlænding, har nået det,
endda på dansk, endda på en dansk fest med dens særlige humor!

Og så går forelæsningen i gang. Første del: Universiteternes tilstand
og Avatar. Det kan nemt illustreres med et billede af Na’vi-folkets
enorme hjemme træ – det gamle Humboldt-universitet, velgrundet,
med dybtgående rødder, bygget på et bredt og stærk fundament af
viden. Dernæst et billede af planeten Pandoras flyvende bjerge –
Bologna-modellen, dejlig at se på, men i sidste ende et luftkastel. I det
mindste sådan, som det er blevet udmøntet, for eksempel i Danmark –
men det siger jeg ikke højt. Jeg ønsker ikke at såre nogen. Det hele skal
jo bare være morsomt.
Hvad så med Avatar? Der ligger en vis filosofi bag filmen, og eftersom
de mest anerkendte filosoffer er franske (faktisk findes der også nogle
få tyske, engelske, spanske, og russiske, måske også græske eller
kinesiske, men det skal nu ikke diskuteres) – eftersom de mest
anerkendte filosoffer er franske, er den følgende ”slide” på fransk.

Nu begynder jeg med min lille leg. Jante Universitet ønsker at stå for
”verdensklasse”? Værsgo’ – her får I citater fra Rousseau, Cervantes,
Goethe, Biblen. På fransk, spansk, tysk, latin. Med perfekt accent. En
professor på et universitet i ”verdensklasse” skal da kunne flere fremmedsprog – som i øvrigt også de studerende. Det skal man simpelthen
kunne: Ikke kun for at forstå franske kulturteorier – men også for at
læse verdenslitteratur og integrere verdensklasse-forskning. På dens
originale sprog. Men det siger jeg ikke direkte. Det demonstrerer jeg
bare engang imellem igennem forelæsningen. Med de passende citater.
Filmens generelle idé kan føres tilbage til Rousseaus noble sauvage, den
ædle barbar, med mottoet ”tilbage til naturen”. James Cameron har
nok læst sine franske filosoffer. Og han anvender deres teorier til det
moderne samfund: Rousseaus idé af den ædle barbar bliver til ”...mix
the noble savage with computer high tech and get the perfect selling
brand!”
Senere i festtalen kigger også Cervantes og Goethe forbi. For
eksempel med en kommentar til forskningsarbejdet med helt konkret
materiale:

La prueba del pudín consiste en
comer.

Buddingens prøve består i at spise
den.

Miguel de Cervantes, Don Quijote

Eller med et klart udsagn om forholdet mellem teori og funderet
viden:
Grau, teurer Freund, ist alle Theorie
Und grün des Lebens goldner Baum.

Grå, min ven, er enhver teori
Og grønt livets gyldne træ.

Goethe, Faust

Desuden fremviser jeg et gammelt indiansk mundheld, men det citerer
jeg ikke på Navajo-sproget, kun i den danske oversættelse. Min Navajo-accent er nemlig ikke helt klokkeren:
Hvis du vil nedlægge en antilope,
kast dit spyd
og diskuter ikke jagtteorier.
Navajo-visdom

Da jeg til sidst når til fremtidens universitet – altså det sted, hvor vores
rektor vil hen? –, kommer Biblen endelig ind. Universitetets grundlæggende opgave samt universitetets grundlæggende tragedie kan nemlig
sammenfattes med et Johannes-ord:
Et lux in tenebris lucet,
et tenebrae eam
non comprehenderunt.
Johannes 1,5

Og Lyset skinner i Mørket,
og Mørket begreb det ikke.

Det er nok lidt ironisk at bruge vores moderne branding strategi – universitetet som et ”fyrtårn” i mørket – netop her på Barakken: Et fyrtårn med den laveste fællesnævner som standard? Men ironien ligger
også i citatets oprindelse – jeg har nemlig aldrig oplevet en så udpræget
foragt for kendskab til Biblen og teologi som på vores Institut for

Æstetiske Discipliner. Det er åbenbart ”ikke fint” (og slet ikke ”tidssvarende”) at beskæftige sig med den slags gammeldags pjat. Blandt
kollegerne er det kun nogle gammeldags kunsthistorikere, der tør beskæftige sig med bibelske motiver – men helst ikke i undervisningen,
det kan de studerende nemlig ikke lide.
Men citaterne er ikke den vigtigste del af legen. Dem bruger jeg bare
som en lille provokation over for visse folk på Barakken, der mener, at
de alene har definitionsmagten over, hvad ”lærdom” er. Den vigtigste
del i min festforelæsning er, hvad Avatar fortæller os om overlevelsesog uddannelsesstrategier i den moderne universitetsverden.
Avatar skal først og fremmest vise os noget om strategier. På den
tekniske side er det patchwork-modellen. I har sikkert allerede lagt
mærke til i min synopsis, at Cameron har visse forbilleder. For nu blot
at nævne en lille del af de film, han åbenbart har lånt fra: Dances with
Wolves, Pocahontas, The Last Rainforest, Apocalypse Now osv.
– Ups, Star Wars – denne her har jeg glemt!
Nå, den slags patchwork-strategi er jo ikke ny, den findes i masser af
akademiske afhandlinger og undervisningsmodeller. Nej, faktisk giver
Avatar os en vigtigere lektie, og det skal jeg nu fokusere på i forelæsningens hoveddel.

Så kommer vi til forelæsningens første del: Overlevelsesstrategier.
Mottoet kommer fra filmen: ”I was hoping for some kind of tactical
plan that didn’t involve martyrdom.” Virkelig kun fra filmen? ”Jeg har
alligevel hørt rygtet, at en videnskabelig ansat skulle have sagt det
samme om Jante Universitetets fusionsproces.” Stort grin i salen.
Udgangspunktet er så den egentlige fare: Hvordan ser angrebet ud?
Jeg viser billederne af angrebet på Na’vi’ernes home tree og den tragiske
scene, hvor det vidunderlige træ går op i flammer og til sidst falder ned
i et stort inferno. Farvel, gode gamle Humboldt-universitet.
Hvordan skal vi, akademikerne, så reagere? Avatar viser os tre strategier. Først bruger jeg den fine filmscene, hvor Jake Sully skal vise
mod over for fjenden – men til sidst dukker der et uhyre op og der
findes kun en eneste løsning: ”Run! Definitely run!” Kollegerne elsker
scenen.

Run! Definitely run: Jeg aner ikke, hvor profetisk det hele er – for mig
selv som professor på Jante Universitet.
De to andre strategier er imidlertid mere optimistiske: ”Tag initiativ og
kom i gang” og ”Vis din styrke”. Det her vil institutledere, dekaner og
rektoren sikkert kunne lide. Det opfordrer jeg nemlig til at opføre den
sædvanlige dans for at øge universitetets synlighed, alt med fine billeder fra Avatar:
1.
2.
3.
4.

Vis din brillans
Vis dine evner
Vis det særlige ved din forskning
Bliv et fyrtårn for universiteternes fremtid!

Så kommer forelæsningens højdepunkt: Lad os nu snakke om lydkultur! I salens skumring kan jeg se, at det ikke kun er dekan Bina Danielsen, som står i forreste række og stirrer på mig, med helt spidse
læber. Ved siden af hende står – strategisk godt positioneret, det er jo
altid godt at være tæt på dekanen – Anja Nedergaard Laursen, fagleder
for Æstetik og Kulturteori og leder for forskergruppen om lydkultur.
Hvordan mon Anja vil reagere på det, som kommer nu?
Synlighed må suppleres med hørlighed – eller ”lydlighed”? Vi har faktisk
det bedste fundament for det på vores universitet, der forskes jo meget
i lydkultur og den gode lyd. Avatar viser os, at lydlighed er altafgørende. Tilkald en flyvedrage, og så er du næsten usårlig! – Hvordan gør
man dog det?

Et eksotisk fugleråb gjalder igennem salen. Som musikprofessor ved
jeg faktisk, hvordan man selv kan producere mærkelige lyde med sin
stemme – og det så højt, at der går en forundret susen igennem salen.
I filmen Avatar bruger Na’vi-prinsessen Neytiri et lignende fugleråb
for at tilkalde sin flyvedrage. Jeg fortsætter så:
Måske noget i den retning. Men vi har da et problem: Eftersom der ikke
findes så mange flyvedrager på europæiske universiteter, kunne det gå
galt. Vi bør derfor tilpasse Avatars lydteknik til europæiske betingelser.

Og nu kommer det, som jeg virkelig kan: en perfekt hønse-kaglen!
Båk, båkbåkbåk, båååk! Båååk! Båkbåkbåk – båååk!
Salen eksploderer med grin. Desværre må jeg selv grine, så at hønsene alt for hurtigt tier stille igen. Præsentationen viser billedet af en
hønsegård:
Det ser da lidt mere dansk eller tysk eller fransk eller engelsk ud, ikke?
Vi må alligevel tage hensyn til, at sådan en tilpasning har sine egne
problemer og fører til nye spørgsmål:





Hvad er hakkeordenen?
Hvem er ene hane i kurven?
Og hvem er de stakkels blinde høns, der engang imellem får lov
til også at finde et korn?

Det her var det bedste i hele forelæsningen. Det indrømmer jeg.
Men forelæsningens anden del er heller ikke værst, takket være Camerons kodede budskab til de europæiske universiteter: Hvad siger Avatar så om uddannelsesstrategier? Mottoet fra filmen: “Just relax and let
your mind go blank. That shouldn’t be too hard for you.”
Igen løber grin igennem salen.
Så fremlægger jeg det, som filmen lærer os om uddannelsesstrategisk
tænkning – ”de 3 B’er”:
1. Bonding
2. Back to the roots: Indhold og metoder
3. ”You are not in Kansas anymore”:
Tre betingelser for den akademiske læringsproces

Det første B er ”Bonding for students” – der viser jeg den dejlige
scene, hvor Neytiri simpelthen lader sin egen lange hestehale smelte
sammen med selve hesten, og værsgo, hesten lader sig helt villigt styre!
Sådan skal bonding med de studerende være!
”Bonding for VIPer”, det vil sige, for det videnskabelige personale,
er mere åndeligt: Det er den scene, hvor Na’vi-princessen forbinder
sig til sine forfædre og bliver helt ekstatisk. ”Og så får vi den direkte

kontakt til Derrida, Foucault, Lacan! Som Neytiri, filmens superunderviser, siger: They live!”
Punkterne under ”Back to the roots” og ”Tre Betingelser for den
akademiske læringsproces” omhandler så undervisningens indhold.
Med Camerons hjælp fører jeg dem frem med billedet af en verden,
hvor der stadig findes funderet viden.
”Back to the roots”, det er Avatar’s budskab, og hvis vi afkoder dette
budskab med den rigtige, universitetsbaserede nøgle, så betyder
det: ”Back to the sources!”, og igen: Husk at grave dybt efter den faste
grund.

Mon der er nogen, som husker, at det her faktisk er Jante Universitetets motto? Men universitetets ærværdige logo med det latinske motto
er jo blevet afskaffet til fordel for JUs fragmenterede bogstaver. Det
nævner jeg alligevel ikke, fordi vi nu taler om Avatar og ikke om Jante
Universitet. Det skal jo alligevel ikke være en direkte kritik af mit
universitet og ledelsens mærkelige strategier.
De studerende skal selv ind i materien. Som Cervantes siger:
”Buddingens prøve består i at spise den.”
Men det med spisningen har sine vanskeligheder: Det er ikke så nemt
at finde en urbefolkning til de studerende her på vores beskedne lille
planet – indfødte junglevæsner, der ikke allerede er fordærvet af
civilisationen, af fjernsyn, køleskabet og Bourdieus samfundsteori.
Desuden kunne det blive lidt dyrt at sende vore studerende på praktik i
junglen – især, hvis de møder sådan et jungle-uhyr og universitetet
efterfølgende skal udbetale livsforsikringen til de efterladte.

I stedet for det farlige feltarbejde i junglen kan vores studerende
simpelthen arbejde med kilder – det er nemlig, hvad mottoet ”Back to
the sources” går ud på:
Den akademiske verden bygger på undersøgelsesgenstande, om det nu
er middelalderlige manuskripter, antikke skår, reformatoriske afhandlinger eller postmoderne klanginstallationer. Kilder, som – på et godt
fundament af basisviden i det respektive fag – udforskes under forskellige problemstillinger og med forskellige metoder. Det er den

verden, de studerende udsætter sig for, når de tager det første skridt
ind på universitetet – og her må de lære at gå, at tale, at bevæge sig i
miljøet. Det er det, Cameron siger.

Så kommer Goethe-citatet, det med den grå teori og det grønne livs
træ, på tysk med perfekt accent. Forelæsningens uddannelsesdel slutter
så med de tre betingelser, som stilles til vores kunder – nemlig de krav,
som et universitet faktisk bør stille til de studerende: Åbenhed, en
brændende interesse, styrke og udholdenhed. Alt dette findes i Avatar,
med de passende citater og filmklip. Jeg har jo sagt, at filmen er et
budskab til den europæiske universitetsverden.
Og nu er vi kommet hen til forelæsningens konklusion. Jeg fremlægger
den perfekte vision for fremtidens universitet, med et dejligt billede af
Camerons planet Pandora:
Det er nu den endelige vision – den ultimative syntese! I vores moderne universitetsverden skal alt jo syntetiseres – lad mig bare denne
ene gang bruge mit yndlingsord ”synergieffekter”! Og så viser Avatar
faktisk, at syntesen findes! Jo, vi KAN forbinde det gamle træs faste
fundament med Bologna-processens flyvende kasteller! DET er vores
vision, og det kan vi takke James Cameron for.
Og hvis vi nu gør det, Cameron har lært os via Avatar, skal vi nok
opleve en genopstandelse og et nyt liv for vores universiteter!

Til publikummets store fryd ender forelæsningen med Avatars sidste
scene: Soldaten Jake Sullys død og hans pludselige genopstandelse som
ægte Na’vi-prins. Sådan bliver universitet forvandlet! Hvis bare vi lytter til James Cameron.
Applausen er øredøvende. Nogle få personer i første række klapper
slet ikke. Mon Anja Laursen har forstået min lille hentydning til lydforskningen? Bina Danielsen spidser læberne. Dekanen er alligevel
nødt til at overrække mig en blomsterbuket. Med meget spidse læber.
Men disse læber tager mit hjerte ikke til sig. Salen bruser med applaus.
Desværre er det kun en parodistisk forelæsning. Mon jeg nogensinde

vil være så heldig at få lignende succes her i Danmark med den forskning, som har fået så mange hyldester i andre lande?
Da jeg bliver alene tilbage for at pakke computer og dvd-afspiller ned,
kommer fagleder Puk Olsen hen til mig for at hjælpe. ”Det er godt
gået!” smiler hun. Jeg giver hende et kram, jeg er så lettet og glad.
Festforelæsningen var en succes, selvom dekanen ikke så særlig fornøjet ud. Men siden vores møde den 8. juni behøver jeg alligevel ikke
længere at tro, at hun har nogen respekt for mig – nu er det alligevel
for sent, skaden er sket. Det er i hvert fald fint, at faglederen kunne
lide festtalen – mon jeg alligevel en dag vil få lidt anerkendelse fra
mine afdelingskolleger?
Resten af aftenen sidder jeg så sammen med Steffen Farsen og nogle
venner fra den Tyske Afdeling. Det er strategisk set måske ikke klogt:
Jeg skulle nok sidde sammen med mine kolleger fra Musikvidenskab.
Men kan man da ikke engang imellem til en fest sidde med de folk,
man har det godt med? Det viste sig jo allerede til julefrokosten, at
mine musikkolleger og jeg ikke har ret meget at tale om. Til gengæld er
jeg glad for at høre mere om andre kollegers projekter og familier. Er
det en forbrydelse at sidde sammen med nogle andre end sine afdelingskolleger, når det alligevel skal være en tværgående fest for hele
fakultetet?
Da jeg står ved buffeten, kommer flere kolleger fra andre afdelinger og
institutter hen til mig. ”Det var så utroligt morsomt! Tak for din
elegante kritik!” Nå, egentlig skulle festforelæsningen bare være en
vittighed. Har de rent ud opfattet den som kritik? Så kan jeg forstå Bina
Danielsens sure mine. Men det bliver klart, at festforelæsningen har
været en succes på fakultetet. Lederen for fakultetets Kommunikationsafdeling kommer endda over til mig: Han vil gerne offentliggøre festtalen. Så kan det da ikke være helt så slemt, Kommunikationsafdelingen er jo direkte underlagt fakultetsledelsen? Og jeg er jo i
Danmark: Så kan jeg vel regne med, at ledelsen vil have sans for humor, i det mindste til sådan en fest. Eller vil de?

Det viser sig ét år senere, at den nye dekan ikke længere tillader en
festforelæsning ved fakultetets årsfest. Det er fra nu af kun folk fra
ledelsen samt nøje udvalgte personer, som får lov til at tale offentligt
på Jante Universitet. Så har Avatar-forelæsningen nok været det sidste
ord i denne ærværdige festtale-tradition.
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