
 

Jeg glæder mig i denne tid; 
Nu falder julesneen hvid, 

og så må julen komme! 
 
 
Helt så romantisk er det jo ikke. Vejret leder ikke tanken hen på jul og vores lokale 
omverden gør heller ikke. Netop som vi troede, at vi var på vej i mere smult vande med 
en ny institutorganisering, kom Universitetets sparerunde. 
 
Men som så meget andet i den mørke tid skal vi nok klare det. Desværre skal vi afvente 
vore budgetter medio januar, før vi kan begynde at få løst vore sparekrav. Så tiden 
kræver tålmodighed. Og selv om vi ikke har nogen Bedste til at fortælle os historier i 
ventetiden, så skal vi huske at minde hinanden om, at vi klarer os godt på rigtigt mange 
områder. 
 
Vi får som institut de studerende, vi gerne vil have. De studerende får en god 
undervisning, og de er og bliver dygtige. Vi har generelt set ingen problemer med 
kvaliteten af de uddannelser, vi leverer. Vi er dygtige undervisere og vi uddanner 
generelt kompetente kandidater, der kan indgå i mange relevante 
arbejdssammenhænge, både i det offentlige og det private. Vi skal hele tiden tænke 
over, om vi kan gøre det bedre, men som jeg ser det, gør instituttet det godt. 
 
Vi er mange dygtige forskere, der er meget produktive og leverer nye 
forskningsresultater både nationalt og internationalt. Samtidig henter vi mange eksterne 
midler hjem, der giver os flere muligheder for at udfolde os. Vi kan altid gøre mere, men 
det vi leverer, er godt. 
 
Jeg skriver ikke dette fordi vi skal læne os tilbage i selvtilfredshed mens vi nyder julens 
gode mad. Men fordi det med mange problemer omkring os, er godt at minde hinanden 
om, at det basale er godt. Det er et godt udgangspunkt, for at vi kan løse de økonomiske 
udfordringer, vi står overfor, og skabe rum til at udvikle de fag og den forskning vi gerne 
vil.  
 
Det kommer til at kræve noget af os en overgang, men det er netop en overgang. Det er 
vigtigere, at vi fokuserer på at udvikle de fag og den forskning som vi elsker og som er 
selve grundlaget for at vi er her. Så kan det nye år trods besparelser forhåbentligt blive 
både spændende og sjovt. 
 
Tak for en stor indsats i året der er gået og de bedste ønsker for 2014. 
 

....... ..Så ved jeg julen kommer. 
 

Glædelig jul til alle 
 

Bjarke 
 


