
Forventninger og aftaler ved min ansættelse i maj 2009 Den faktiske situation på IÆF  
(erfaringer i perioden sept. 2009 – januar 2011) 

min internationale forskerkvalifikation: 
min brede, historisk orienterede kvalifikation som forsker er 
udtrykkeligt ønsket og skal skabe nye perspektiver 
=> jeg har 6 forskningsområder med ca. 100 publikationer  
     (bøger og artikler, for det meste peer-reviewed) 
=> min historisk orientering var nøje kendt, da jeg blev ansat 

a) forskning på IÆF:  
”en historisk orientering spiller ingen rolle i instituttets forskningsstrategi” 

b) undervisning på IÆF: 
- de studerende lærer fra 1. semester, at kun kulturteoretiske, men ikke  
   kulturhistoriske spørgsmål er relevante 
- den historiske side i Musikvidenskab er marginaliseret; AUs Musikvidenskab 
   er helt systematisk orienteret 

 
undervisning: 
som professor skal jeg undervise 6 timer om ugen 

a) siden 1. september 2009 har jeg ikke fået et eneste forløb hvor jeg kunne 
undervise selvstændigt og med fuldt ansvar for indholdene og didaktik 

b) jeg bliver sammenspændt i ”fællesundervisning”, hvor jeg får detaljeret besked 
om, hvad og hvordan jeg skal undervise 

c) de andele jeg får lov til at undervise er ofte ikke eksamensrelevante og derfor af 
ingen interesse til de studerende 

d) jeg bliver påtvunget en didaktik, som modsiger al min erfaring i universitets-
undervisning  
=> jeg er vant til at behandle de studerende som voksne, der har truffet deres  
      valg i faget, har interesse i dette valg og derfor tager ansvar for det 

e) jeg har ingen faste undervisningstider og sommetider får besked om hvornår  
jeg skal undervise 3 uger inden semestret starter 
=> det er umuligt at lave en fornuftig plan for konference- og forskningsrejser 
=> det er uduelige arbejdsvilkår for en professor der står for internationalisering 

f) kun 1 af mine 6 forskningsområder, nemlig filmmusik, er af interesse i 
instittuttets undervisning – men også der bliver det demonstreret at min tilgang 
er irrelevant til vore studerende 

ekskursioner: 
jeg skal tilbyde kulturhistoriske ekskursioner, som var en stor 
succes i Tyskland 

a) der eksisterer intet forløb i studieordningen som kunne byde mulighed for sådan 
en ekskursion 

b) når jeg får lov til at udbyde et valgfag med ekskursion, bliver det til sidst aflyst 
pga. manglende tilmeldinger, fordi de studerende på IÆF er ”erhversorienteret” 
og har ingen interesse i kulturhistoriske valgfag 



 

Forventninger og aftaler ved min ansættelse (maj 2009) Den faktiske situation på IÆF  
(erfaringer i perioden sept. 2009 – januar 2011) 

tværfaglighed: 
mit princip af et tværfagligt arbejde passer idealt i AUs strategi 

under ”tværfaglighed” forstås på IÆF: 
- en ny synsvinkel af en ny gæsteforelæser hver uge 
- mange forskellige indtryk uden fagligt fundament i en eneste disciplin 
-”konfrontation” af discipliner uden at den går ud fra en fælles forskningsgenstand, 
   som giver mening til disciplinernes forbindelse 

formidling: 
mit princip, at videnskab skal formidles til en større offentlighed, 
passer idealt i AUs strategi 

- IÆFs dominerende forskningsorientering finder ingen interesse i samfundet 
- de kollegaer der arbejder med Folkeuniversitetet har for det meste trukket sig  
   tilbage fra instituttets førende forsknings- og undervisningstrategi  
- jeg må gerne organisere store arrangementer, som er formidlingsorienteret og  
   tiltrækker mange mennesker – men de bliver ignoreret af mine kollegaer, fordi  
   den slags forskning og formidling tilsvarer ikke den officielle forskningsstrategi 

internationalisering: 
med al min international erfaring er det min udtrykkelige opgave 
at fremme internationaliseringen på IÆF og fakultetet 

a) det er umuligt at tiltrække internationale phd-studerende pga. 4+4-systemet 
b) det er umuligt at tiltrække internationale ERASMUS-studerende,  
     fordi alt i Musikvidenskab undervises på dansk 
c) det er umuligt at invitere internationalt anerkendte professorer  
     som gæsteforelæsere, fordi der findes ingen interesse for deres  
     forskningstemaer på mit institut 
d) når det lykkes at invitere en internationalt anerkendt gæsteprofessor med 
    en ansøgning til AUFF, opfatter denne professor det som i høj grad problematisk 
    - at vore Musikvidenskabs-studerende ikke behøver kunne læse noder 
       (også på kandidat-niveau) 
    - at vore Musikvidenskabs-studerende på kandidat-niveau kender ikke  
       til repertoire som ”De Fire Årstider” eller Beethovens ”Eroica” og der  
       er heller ikke krav at de skulle kende til det 
    - at vore Musikvidenskabs-studerende har ingen interesse i klassisk  
      musik og musikhistorie, og er der heller ikke krav at de skulle have det 
e) det er næsten umuligt at grundlægge en forskergruppe med en  
     orientering på internationalt niveau, fordi der må diskuteres teorier  
     og pseudo-filosofiske begreb med det samme, mens det nødvendige  
     kildefundament til et internationalt anerkendt arbejde bliver  
     betragtet som ”empirisk” hjælpemiddel af mindre værdi 



 

Forventninger og aftaler ved min ansættelse (maj 2009) Den faktiske situation på IÆF  
(erfaringer i perioden sept. 2009 – januar 2011) 

phd-uddannelse: tyske studerende 
ifølge dekanens tilsagn kan jeg fortsætte at vejlede mine tyske 
phd-studerende, som så kan aflevere på Aarhus Universitet 

- der stilles krav til dem, som er umuligt at opfylde i Tyskland  
   (erfaring i universitetsundervisning og deltagelse i forskerseminare) 
- der stilles umulige finansielle krav, hvis de vil komme og lave en phd-uddannelse  
   med et stipendium fra en tysk forskningsfond 
=> 4 af mine 5 studerende har allerede givet op og vekslet vejlederen, så at de  
     kan aflevere på et tysk universitet 

phd-uddannelse: danske studerende - danske studerende, der vil arbejde med et projekt som er historisk orienteret,  
   bliver afvist fra starten (”en historisk orientering spiller ingen rolle i  
   instituttets forskningsstrategi”) 
- historiske og historiografiske phd-ansøgninger bliver afvist 
- studerende, der viser en større modenhed, fordi de har skrevet et speciale, har  
   ingen chance pga. 4+4-systemet 
- Musikvidenskaben har ikke fået et eneste phd-stipendium siden 2003 – det betyder, at  
   faget dør ud 

Forksningsadministration: 
Forskningsinitiativer og netværk 
min stor erfaring i forskningsadministration – organisation af 
internationale konferencer og forskernetværk – er udtrykkeligt 
ønsket på AU 

- der mangler enhver form for infrastruktur til forskningsadministration  
   (studentermedhjælp, sekretariatstimer) 
- der findes intet grundlæggende budget på afdelingen/instituttet for den slags  
   initiativer der gør både instituttet, fakultetet, og AU internationalt synlige 
- fakultetet/universitetet byder intet grundlæggende budget, som støtter den slags  
   initiativer (AUFF støtter ikke konferencer, som er nok det initiativ, der byder den  
   største synlighed både nationalt og internationalt) 
- ansøgninger om støtte er det rene lotteri, fordi kriterierne ikke bliver offentliggjort 
=> det er et spild af forskningstid at lave den slags ansøgninger 
- der skelnes ikke mellem ”forskning” og ”forksningsadministration”:  
   ansøgninger samt beregningen af detaljerede budgetter regnes som ”forskningstid” 
=> et engagement i forskningsadministration indskrænker faktisk muligheden for  
      god og dybdegående forskning 

 


