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I begyndelsen af 2007 spurgte 

Campus en række tilfældigt ud-

valgte medarbejdere, om deres 

forventninger til fusionen. Godt to 

år efter har vi spurgt, om fusionen 

har levet op til forventningerne, og 

om de føler sig som en del af et nyt  

og større Aarhus Universitet. 

Mette Lange, projektforsker, 
Institut for Genetik og Bio-
teknologi, DJF i Flakkebjerg
Jeg mærker ikke fusionen i 
dagligdagen, hvor jeg primært 
forholder mig til min egen ar-
bejdsplads.

Jeg synes, det er virkelig 
svært at føle sig som en del 

af Aarhus Universitet. Jeg har været på campus i 
Århus en gang, og lige for tiden har jeg ingen sam-
arbejdspartnere på AU. Derfor er det for mig mere 
et navn på papiret. Egentlig ved jeg ikke, hvad der 
præcis skal til, for at jeg kunne føle mig som en 
del af Aarhus Universitet, når jeg fysisk er placeret 
i Flakkebjerg og føler mig som et appendiks. Jeg 
tror faktisk kun, at samlokalisering vil være vejen 
frem for at skabe nogle synergier. Desuden mener 
jeg også, at Danmark og Aarhus Universitet er for 
lille til at have så mange små enheder, der arbejder 
inden for samme emner. 

Anne Winding, sektionsle-
der, Afd. for Miljøkemi og 
Mikrobiologi, DMU
Jeg har mærket til fusionen, 
men ikke overvældende meget 
i forhold til, hvad jeg har hørt 
fra kolleger på andre universi-
teter. Det kører generelt på et 
højere administrativt niveau. 

En af de ting, der har ændret sig, er mulighe-
derne for ekstern finansiering og muligheden for at 
samarbejde på tværs af universiteterne. Det gjorde 
vi meget tidligere, men der har hele fusionsproces-
sen givet ringere vilkår, og det synes jeg er ærger-
ligt.  Fusionen har så åbnet nogle andre muligheder 
for samarbejde inden for AU. 

For os er fusionen med AU mest ”en ekstra linje”, 
man skal huske at nævne, når man præsenterer sig. I 
vores daglige arbejde mærker vi ikke så meget til det, 
andet end at der er nogle forskellige systemer, som 
skal køres sammen, samt at vores logo er ved at blive 
lavet om. 

Inge Bryderup, lektor, Insti-
tut for Pædagogik, DPU
Det er lidt svært at svare på 
hvordan fusionen har påvirket 
os, da vi har haft et sammen-
fald mellem et ledelsesskift 
på DPU og fusionen, og så er 
det svært at skelne, hvad der 
skyldes hvad. 

En af de ændringer, jeg har oplevet, er en til-
tagende bureaukratisering i forhold til eksternt 
finansierede projekter, der er blevet meget mere 
indviklet og tidskrævende.

Der er dog også positive ting ved at være blevet 
en del af noget større, og især områder som Aarhus 
Universitetsforlag og Forskningsfonden har jeg 
været glad for samarbejdet med. 

Ellers oplever jeg ikke at være en del af AU i dag-
ligdagen. Det er svært at få den følelse, når Århus 
er så langt væk. Desuden har vi for nylig fået sam-
menlagt nogle institutter her på DPU, og der er 
grænser for, hvor meget fællesskabsfølelse man kan 
forlange af folk. Jeg tænker på de nærmeste først, 
og så kommer AU i anden eller tredje række. 

Per Rydahl, akademisk 
medarbejder, Afd. for  
Plantebeskyttelse, DJF  
i Flakkebjerg
For mit vedkommende har de 
seneste to år været business 
as usual. Jeg skal fortsat finde 
projekter og midler eksternt, 
og det har jeg haft held med. 

Derfor er min hverdag ikke influeret af de nye ram-
mer og tiltag, der har været. 

Personligt har jeg slet ikke været på AU’s cam-
pus i Århus endnu, så min tilknytning dertil er 
nærmest lig nul. Jeg tror, jeg har vænnet mig til 
eksternt at sige, at jeg kommer fra Aarhus Univer-
sitet, men fællesskabsfølelsen er svag. Jeg har intet 
at gøre med andre fakulteter, og det er ikke, fordi 
der er en dårlig stemning eller en modvilje, der har 
bare ikke været en projektmæssig grund til det. 

Morten Winther, senior-
rådgiver, Afd. for System-
analyse, DMU
Da jeg i høj grad er beskæf-
tiget med opgaver inden for 
forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening, har jeg ikke 
rigtig mærket noget til fusio-
nen. Vi arbejder på omtrent 

samme måde, som vi hele tiden har gjort. Jeg ser 
mest, at vi er blevet en del af Aarhus Universitet, i 
forhold til at kravene om at registrere publikationer 
er blevet anderledes. Derudover kommer der også 
en del information centralt fra samt undersøgelser 
omkring arbejdsmiljø og så videre. 

Personligt føler jeg derfor stadig ikke den store 
tilknytning til Aarhus Universitet. Det, der foregår 
der, ligger meget langt væk for mig. 

Michael Rosholm,  
professor, National-
økonomisk Institut, ASB
Jeg har ikke direkte mærket 
noget til fusionen i form af et 
tættere samarbejde, men ASB 
har fået midler fra fusionen 
til at ansætte postdocer fra 

udlandet, så på den måde har jeg mærket det. Vi 
havde også før fusionen et tæt samarbejde med 
Institut for Økonomi, og det er hverken blevet mere 
eller mindre nu. Jeg havde nogle forventninger til, 
at man på områder, hvor det var helt oplagt, ville 
gøre mere for at integrere. Eksempelvis med na-
tionaløkonomi her og på Institut for Økonomi, så 
man på den måde kunne høste stordriftsfordele. 
Men det er ikke sket. Det synes jeg ellers er oplagt. 
Desuden sidder vores institut ikke fysisk på ASB, så 
derfor kunne vi alle lige så godt sidde sammen. Det 
er en oplagt strategi, der er værd at forfølge. Jeg 
har forsøgt at kommunikere det videre, men jeg har 
ikke fået ideen solgt. 

Pia Møller Martensen,  
lektor, Molekylærbiologisk 
Institut
I mit daglige arbejde har jeg 
ikke mærket nogen forskel 
efter fusionen. Overordnet 
set ved man, at universitetet 
er blevet større, og andre er 
blevet en del af det, og det er 

da en god ting.
Jeg føler mig som en del af Aarhus Universitet, 

da det er her, vi bor. Jeg er selvfølgelig stolt, når der 
sker noget godt på vores institut, men jeg er også 
stolt, når der sker noget godt på et andet institut. 
Når det går godt for universitetet, og man hører 
om det i medierne, bliver jeg også glad. Jeg ser AU 
som min arbejdsplads og ikke kun instituttet eller 
fakultetet.

Det, jeg godt kunne have ønske mig, var bedre 
økonomiske rammer for samarbejde på tværs af 
nye og gamle fakulteter, men det er ikke sket. AU 
er presset i øjeblikket, men jeg synes alligevel, at 
fusionen har kostet meget på administrationskon-
toen. F.eks. er der gået mange penge til nyt brev-
papir, som mange ikke er særlig glade for, og det er 
lidt ærgerligt

Vibeke H. Gutzke, laborant, 
Institut for Folkesundhed
Fusionen er endnu ikke nået 
ned til mig. Den har slet ikke 
haft nogen indflydelse på mit 
arbejde og min hverdag. 

Jeg oplever Aarhus Univer-
sitet på samme måde som før, 
og egentlig er det kun brevpa-

piret med det nye logo, der er nyt.
Reelt burde det være en fordel med mange flere 

laboranter og større muligheder for at skifte rundt 
blandt de forskellige projekter på Aarhus Univer-
sitet, men den mulighed er ikke kommet. Jeg føler 
det stadig, som om vi er forskellige institutioner, 
DMU føles for eksempel ikke som en del af os.

Der er holdt en kæmpe fusionsfest for de stude-
rende i parken, men de ansatte har ikke fået en fest, 
så jeg har slet ikke mødt mine nye kollegaer eller 
markeret fusionen på nogen måde. 

Af Gitte Bindzus Knudsen

gbk@adm.au.dk


