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Den berømte og berygtede profes-
sor i musikvidenskab Linda Maria
Koldau, der stammer fra Tyskland
og sidste år kom gevaldigt op at
toppes med ledelsen på Aarhus
Universitet, har kastet sig ud i en
serie af udgivelser, mens hun un-
derviser ved Kiels Universitet og
forsker i Utrecht i Holland. For ny-
lig udkom tredje bind i hendes tri-
logi om ”Jante Universitetet”, og
til efteråret udsender hun en ny
stribe kritiske e-bøger om New Pu-
blic Management på det nystarte-
de danske forlag Singularitet.

Linda Maria Koldau, du blev fyret eller
gik selv fra dit professorat på musikvi-
denskab i Aarhus. Går du nu efter at få
bibliotekspenge eller hævn over dine tid-
ligere chefer?
»Ingen af delene. Mit anliggende
er for vigtigt til at drukne i person-
lige fejder eller lommepenge. Næ,
jeg er optaget af, hvordan new pu-
blic management, som har været

verdens mest udbredte ledelsesreli-
gion i de seneste årtier, ødelægger
universitetet – ja, og samfundet.
Det er ikke kun et isoleret problem
med inkompetent ledelse. Er-
hvervslivet får ikke længere or-
dentlige kandidater. Og de unge
får ikke en ordentlig uddannelse.
Fordi universitetet ligger under for
den nye ledelsesstrategi.«

Som er?
»Som kan samles under begrebet
new public management, der fak-
tisk blev introduceret i Storbritan-
nien under Thatcher i 1980’erne,
men siden har spredt sig vidt og
bredt. NPM handler om at effekti-
visere den offentlige sektor, hvil-
ket i sig selv er udmærket. Men
fremgangsmåden undergraver
selve meningen med et universi-
tet. Via stadig flere kvantitative
målingsmetoder, skemaer og stati-
stikker foregøgler man at effektivi-
sere og økonomisere alle områder.
Men i virkeligheden samles kon-
trollen ét sted, og kvaliteten rasler
ned. Samtidig bliver intern kritik
slået ned med hård hånd. Hvis ik-
ke man deler ledelsens diktat, er
man færdig, og det er klart, at et
sådant kommandosystem ikke ska-
ber ansvarlighed, endsige kreativ
forskning, men mistillid og for-
sagthed.«

Er det ikke bare dig, der siger sådan?

»Slet ikke. Fænomenet er blevet
beskrevet i den internationale lit-
teratur de seneste 15 år. Danske
kolleger har fortalt mig, at de deler
min kritik, men ikke tør lufte den.
En undskyldte sig med, at ”de lige
havde købt hus, fået et barn osv.”
Desværre viser dansk kultur sig at
være meget modtagelig over for de
nye principper.«

Vi plejer jo ellers at bryste os af at være
Rasmus Modsatter…
»Jo, men den nye kontrol er sær-
deles subtil og indgår i et samspil
med en række klassisk danske te-
maer som f.eks. det danske lig-
hedsideal, janteloven og vigtighe-
den af såkaldt sociale kompeten-
cer, konsensus og konfliktskyhed.
Lighedsidealet passer perfekt til de
standardiserede skabeloner, lige-
som det ikke har nogen forsvars-
mekanisme mod den fremmede

magtovertagelse. Janteloven be-
gunstiger en boble af falsk enighed
og accept af mobning. Sociale
kompetencer oversættes til, at
man ikke spørger til faglige kvalifi-
kationer og ekspertise, men nikker
til alt. Konsensus indebærer, at for-
skerne gør, som ledelsen kræver,
selv om den sjældent røber sin vir-
kelige hensigt. Folk deltager måske
nok i en skindebat med ledelsen,
men tør ikke klage, og møder igen
og igen denne tilforladelige hu-
mor, som skal få styringen til at
glide ned. I sådan en verden er or-
det ”ansvar” forbudt. I stedet gør
ledelsen gerne brug af en konsu-
lentstrategi, dvs. den bestiller kon-
sulenter, som så fraskriver sig an-
svaret – og til sidst forsvinder alt
ansvar ud i den blå luft. I sidste en-
de accepteres NPM ud fra devisen
om, at ledelsen jo nok ved, hvad
den gør. Den gør den sandelig også
– men ikke lige på den måde!«

Hvad forventer du, at der vil komme ud
af din kritik?
»Jeg har ingen illusioner om, at le-
delsen på de danske universiteter
vil ændre strategi. Men jeg tror, at
erhvervslivet snart vil forstå, at det
ikke længere får de akademikere,
det har brug for. Jeg håber, at poli-
tikerne en dag vil vågne og sætte
en stopper for, at management be-
røver Danmarks unge deres ret til
en fagligt funderet uddannelse.«

Jante Universitetet
Mikael
Jalving

FREDAGSFORHØR

Danske forskere skal
ikke tro, at de er no-
get. Velkommen til
new public manage-
ment på dansk. En
kritiker taler ud.

Lost in translation
Fuck er et engelsk ord, der refe-
rerer til seksuel omgang. I den
moderne engelsktalende verden
betragtes fuck særdeles støden-
de, når det bruges i en sammen-
hæng, der ligger uden for privat-
sfæren. I engelske medier censu-
reres ordet, og briterne betragter
det som det tredje mest støden-
de ord i engelsk sprogbrug. Efter
syv år i London, hvor fuck nær-
mest er fraværende i det offent-
lige rum, hagler det ned med
”fuck” i det danske offentlige
rum. I Danmark er offentlig
kønslig omgang ”the new nor-
mal”.

I Danmark er fuck trængt ud
af det private rum og har bredt
sig langt ind i offentligheden
godt hjulpet af medierne. At et
dansk tv-program har fået nav-
net “So f****** special” er nær-
mere en reference til en sang af
det engelske rockband Radio-
head end en reference til kønslig
omgang. Sangen ”Creep”, som
programmets titel måske stam-
mer fra, har fokus på de uaccep-
terede og utilpassede. Program-
met derimod fremstiller ønsket
om at være særlig og skille sig
positivt ud. Titlen ”So fucking
special” virker ikke i England,
men i Danmark er det lyrik, der
betoner en social tendens.

I det danske arbejdsmiljø bru-
ges ”fuck” gerne til at understre-
ge sværhedsgrad eller komplek-
sitet. Fraser som »fucking svært«
eller »det er fucked up« anven-
des i kontormiljø, under møder,
ja, selv under forretningsrejser
til udlandet bruger danske for-
retningsrejsende ”fuck” til at un-
derstrege sværhedsgraden – ikke
kun danskere imellem, men og-
så over for udenlandske kolleger
og partnere.

Englænderne har en fantastisk
evne til at være tolerante og
overbærende med udlændinge,
der forsøger sig i det engelske
sprog. Den engelske tolerance

accepterer, ja, nærmest forven-
ter, at du som udlænding er an-
derledes og ikke foregiver at væ-
re af ”the fine English art”. Det
er først i det øjeblik at en udlæn-
ding foregiver at være engelsk,
at der opstår problemer. På den
måde holder det, at danskere
bruger ”fuck”. For fuck mister
sin betydning, når det bruges i
dansk kontekst. Fuck på dansk
mister sin betydning, mister sin
kontekst og udvandes. I Dan-
mark bliver ”fuck” så at sige
”f****** lost in translation”, men
lad det blive hjemme, ellers er
du f*****.

Catja C. Gaebel
fhv. projektleder for den tyske tænketank

Konrad-Adenauer-Stiftung i London
nu projektkoordinator for Det Norske Veritas

Danmark A/S
Havnegade 9, 2., Esbjerg

Staten i fuld kontrol
Hos it-guruerne og andre kreati-
ve individer opstår den ene mere
gennemtænkte idé efter den an-
den. Nogle baserer sig på, hvad
it egentlig er effektivt til, og nog-
le af dem virker hensigtsmæs-
sigt. Andre koster blot en større
andel af BNP og virker ikke. Nu
er en ældgammel idé taget op
via medierne. Betalingsarm-
bånd, adgangsbeviser, jo, jo. 

Hvornår dukker den gamle idé
op, nemlig at chippe alle borge-
re, så magthaverne får fuld kon-
trol med individet? Engang tato-
verede et af skrækregimerne
smarte numre på armen af folk.
Er det målet?

S.R. Frandsen
Søvang 42, Haderslev

Turismens reelle problem
Turisterne skræmmes ikke væk
af DF og deres medlemmers ud-
talelser, som socialdemokraten
Mette Reissmann hævder. Næh,
det er helt andre alvorlige ting,
der holder især de tyske naboer
fra at komme på besøg i det dan-

ske sommerland. Det er histo-
rien om hunden Thor, der skulle
aflives, da den havde bidt en an-
den hund. Tyskerne er nu bange
for at få deres hund aflivet, hvis
den skulle komme i samme si-
tuation, dvs. bide en anden
hund.

Så hvis du her i sommer ser en
tysker med en hund, så læg
mærke til, at den føres i stram
snor, så den ikke risikerer at bli-
ve aflivet af det danske politi.

Jonna Vejrup Carlsen
Strandvejen 120 D, Aarhus C

Nøgleviser fra NemID
NemID er udviklet med offentli-
ge midler og er gratis at benytte
for alle. NemID tilbyder nu en
nøgleviser til 99 kr., som erstat-
ter nøglekortet, der fremsendes
automatisk, når antallet af nøg-
ler er opbrugt. Det koster penge
at udstede og fremsende nøgle-
kort, så parterne bag NemID spa-
rer faktisk penge, hvis de kan
lokke os tvangsindlagte brugere
til at købe en nøgleviser til 99 kr.

Det er uforståeligt, at vi borge-
re skal betale for en dims, som
burde være uddelt fra starten,
men tilsyneladende var glemt i
det oprindelige design. Folketin-
get burde gribe ind og sikre, at
alle vi sagesløse borgere får frem-
sendt en nøgleviser uden bereg-
ning.

Torben Riis
Heimdalsvænget 16, Ålsgårde

Ny lov for parkering
Parkeringsselskabers jagt på ind-
tægter er ude af proportioner.

Jeg kan forestille mig, at i ti-
dernes morgen gav man parke-
ringsbøder for at undgå, at folk
holdt for længe på et sted i
stærkt befærdede områder. Nu
om dage virker parkeringsbøder
som en dummebøde for uforva-
rende billister, der ikke lige har
set skiltet, og parkeringsvagterne
ligger på lur og håber på, at billi-

sterne laver en fejl. Det er lidt li-
gesom Ryanair, hvor man håber,
at kunderne har overset regler i
forhold til bagage eller udprint-
ning af billetter, så man kan tje-
ne en ekstra håndøre. Hvor Ry-
anair giver en service, yder par-
keringsselskaber ingen service
andet end at være til gene for
borgerne. Jeg tror ikke, at parke-
ringsselskaber skaber velstand
for Danmark, da de jo hiver pen-
ge op af lommen på borgere,
som ellers skulle have været
brugt til forbrug. Derfor mener
jeg, at der må lovgives på områ-
det.

I Middelfart har Q-Park en (al-
tid tom) parkeringsplads ved Ki-
wi supermarked, og jeg vil gerne
bruge det som eksempel på,
hvordan der skal lovgives. Der
må kun parkeres 45 minutter på
denne parkeringsplads. Jeg går
ud fra, at den korte tid er fastsat
sådan, at flest mulig kan gå i fæl-
den. 

Derfor foreslår jeg, at tiden
sættes op til minimum to timer,
så folk i det mindste har en
chance. Bøden lyder på 650 kr.,
hvilket er ude af proportioner i
forhold til overtrædelsen. En
mere rimelig sum ville være
max. 400 kr.

Endelig er der skiltningen. Det
må være rimeligt, at der er skilte
af en vis størrelse, som vender
ind mod parkeringspladsen, så
billister har en mulighed for at
se dem. Derfor må parkeringssel-
skaber tvinges til at skilte or-
dentligt.

Jeg mener, at politikerne skal
beskytte borgernes rettigheder i
det offentlige rum. Parkerings-
selskabernes krav mod borgerne
er ikke legitime, og borgerne er
mere eller mindre værgeløse
mod deres aktiviteter. Der må
skabes en enhed, der kan holde
opsyn med parkeringsselskaber-
ne, sådan som parkeringsselska-
ber holder øje med os.

Niels Frederik Lund
Adelvej 41, Fredericia

Jeg har alderen til at kunne sige,
at »i gamle dage var alting me-
get bedre«, men i mit eget til-
fælde er det ikke helt sandt. Da
jeg kom til Randers Tandhjuls-
fabrik A/S i 1979, havde vi lige
været igennem en lang periode,
da det ikke var fint at være an-
sat i industrien. Det var langt
finere at drøfte langhårede teo-
rier på blandt andet RUC.

Der skulle gå mange år, før
industrien igen kom ind i var-
men. De fleste har nu accepte-
ret, at velstanden i Danmark
afhænger af de private virksom-
heders succes eller fiasko. Det
glæder mig for eksempel, at
finansminister Bjarne Corydon
taler om, at produktiviteten i
Danmark skal øges.

Jeg håber, at det nye syn på
industrien og erhvervsuddan-
nelserne vil brede sig til de unge
generationer, som i fremtiden
skal bære det her samfund. De
unge skal have øjnene op for, at
deres drøm om et spændende
og godt betalt arbejdsliv kan gå
i opfyldelse i de danske virk-
somheder, men hvad går de un-
ge egentlig og drømmer om?
Der er ikke meget, der tyder på,
at det er de danske virksomhe-
der. Hvis vi kigger på, hvad de
unge vil efter sommerferien, vil
hele 73 pct. i gymnasiet, og kun
17 pct. vil tage en erhvervsud-
dannelse.

Tryghedsboble skal forlænges
Det virker på mig, som om de
unge vil forlænge den trygheds-
boble, de kender fra folkesko-
len, til gymnasiet, til universitet
og endelig til en god tryg
offentlig ansættelse. Det er selv-
følgelig sat på spidsen – og jeg
har ikke statistisk belæg for den
påstand, men jeg kan da ikke
være den eneste, som undrer
mig over, at så mange fra en
ungdomsårgang vil nøjagtig det
samme efter folkeskolen? I dag
er man næsten en mønster-
bryder, hvis man kommer fra
en ressourcestærk familie og ik-
ke vælger gymnasiet.

Når tre ud af fire unge vil bli-
ve inde i tryghedsboblen efter
folkeskolen, kan det hele ikke
være rosenrødt – hvem taber på
det? Ja, der er i hvert fald 7 til 8
pct. af de nyudklækkede stu-
denter, som hvert år taber. De
unge i den gruppe kommer al-
drig videre med en anden ud-
dannelse, efter de har fået stu-
denterhuen.

De er reelt ufaglærte og har
lagt navn til udtrykket ”det
gymnasiale proletariat”. De går
en meget tvivlsom fremtid i
møde på arbejdsmarkedet.

Samfundet taber også, for i
takt med, at efterkrigsårgange-
ne om kort tid skal pensioneres,
kommer vi til at mangle fagud-
dannede på virksomhederne.
Hvis danske virksomheder bli-
ver bremset i vækst, fordi der
mangler kvalificeret arbejds-
kraft, går det ud over os alle – i
form af tabt velfærd.

Kom nu ud
af trygheds-
boblen 

SØREN FISCHER
formand
DI Randers-Norddjurs


