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Kære kolleger 

 

Jeg må indrømme at det var en dybt deprimerende oplevelse i tirsdags – lærermødet med 

fremlæggelsen af udkast til ny studieordning. 

Jeg har fuld forståelse for at det er et yderst kompliceret puslespil/regnestykke at få alle de 

forskellige kasser og ECTS'er og hensyn og krav til at gå op. Jeg har ikke selv deltaget 

nævneværdigt i studieordningsskabelsesprocesser og har heller ikke den fjerneste interesse heri. 

Men jeg har dyb respekt for folk der kan håndtere kasserne og opskrifterne.  

Ikke desto mindre virkede fremlæggelsen af det nye papir stærkt overrumplende på mig og 

tydeligvis også på en del andre kolleger, hvis ansigtsudtryk afspejlede afmagt, desperation eller 

apati. Man kunne sagtens udlægge det som manipulation eller 'lovjaskeri', men det tror jeg slet ikke 

var hensigten (dette sagt i kærlighed og respekt). Man ville jo formentlig bare præsentere papiret 

med henblik på senere drøftelse. 

Imidlertid efterlod det mig med en klar bevidsthed om at det her i den tolvte time må være på høje 

tid at tilkendegive et standpunkt i forhold til den udvikling studiet og faget har undergået igennem 

de senere år og som tydeligvis kommer til at fortsætte. 

Rent personligt bliver jeg naturligvis - med min aldersprofil - kun i beskedent omfang berørt af den 

nye studieordning og kunne derfor for så vidt være ligeglad. Men det er alligevel lidt mærkeligt at 

se det, der igennem de 45 år jeg har været her på instituttet har været musikfagets kernefelt lige så 

stille som sikkert forvandles fra kunst til kultur. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at det der interesserer mig ved vort fag er 'musik som kunst 

og som æstetisk udtryk' (jeg er til gengæld ikke særlig fordomsfuld over for hvad der går under 

betegnelsen 'musik'). Jeg er så i tilsvarende grad uinteresseret i hvilke kulturelle, sociologiske, 

identifikationsmæssige og kønspolitiske eller terapeutiske sammenhænge musik indgår i – hvilket 

ikke betyder at jeg på nogen måde tager afstand fra folk der interesserer sig for de ting. 

Derved kunne man jo så lade synspunktet stå som en holdningsmæssig tilkendegivelse, og så lade 

det forsvinde efterhånden. 



Men det lader sig ikke bortforklare at den nævnte fokusering på musik som kunst og æstetik  

får stadig trangere vilkår efterhånden som 'kulturvinklen' og ikke mindst de tværæstetiske vinkler 

breder sig ud. 'Det musikhistoriske overblik', som vi kalder det, bliver mere og mere stroboskopisk 

og skal dele opmærksomhed med andre vinklinger. Det ser jeg som et problem – og jeg er noget 

sikker på at det er det, vi mærker ved 'regnskabets time' (opgaveskrivning ved periodestudier 3) og 

ved den iøjnefaldende kendsgerning at der ikke længere skrives specialer der handler om 'musik'. 

Det er for resten – i forbifarten nævnt - heller ikke ligegyldigt hvornår og hvor intensivt dette 

oversigtsforløb anbringes. Hvis vi begynder ved dag 1, er den faglige modning formentlig endnu så 

lidt udviklet at vi lige så godt kunne bede dem læse 'Musikkens historie som tegneserie' inden 

studiestart. 

Det var vist egentlig hvad jeg ville sige. En holdningstilkendegivelse omkring et enkelt aspekt i et 

større forandringsmønster. 

Forhåbentlig får vi en konstruktiv debat før de afgørende beslutninger tages. 

 

Med mange gode hilsener 

 

Erling 

 


