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Den pragmatiske geolog
Den 1. april tiltrådte Johnny Fredericia som ny direktør for GEUS. Den tidligere vicedirektør og statsgeolog
kender om nogen organisationen indefra og har gennem hele sin karriere lagt vægt på kombinationen
af den teoretiske og praktisk anvendte geologi

Af mIchAEL boRG RAsmUssEN

Det var en enig bestyrelse, der den 25. januar
indstillede Johnny Fredericia til stillingen som
ny direktør og øverste ansvarlige for GEUS’ daglige drift.
I stillingsannoncen, der var slået stort op i
hele Norden, lagde man blandt andet vægt på
høj forskningsmæssig kompetence og kontaktskabende evner i forhold til den statslige administration og forskningsverdenen. Johnny Fredericias 20 sider lange CV kan da også tage pusten
fra de fleste, men hans eget bud på, hvorfor det
netop blev ham, der kunne sætte sig i direktørstolen den 1. april, er lige som manden selv mere
beskedent:
”Jeg tror, det drejer sig om kontinuitet i det, jeg
vil kalde GEUS-kulturen. Det er en kultur, som
jeg selv har været med til at skabe, og som har
vist sig at fungere rigtig godt,” forklarer han og
fortsætter:
”Tidligere var GEUS præget af nogle få ildsjæle,
som virkelig skabte noget, og andre, der ligesom
hang lidt på. Det har jeg været med til at ændre,
så den samfundsorienterede funktion, som geologiske undersøgelser faktisk skal have, i højere
grad er blevet realiseret. Det er den udvikling,
jeg sammen med medarbejderne i GEUS gerne
vil fortsætte og gøre endnu bedre.”
Brugbar viden
Og Johnny Fredericia ved, hvad han taler om.
Efter 33 år inden for GEUS og det tidligere Danmarks Geologiske Undersøgelses mure, kender
han om nogen institutionen på Østervoldgade
indefra. Fra sit kontor på anden sal kan han nyde
udsigten over Østre Anlæg og samtidig se tilbage
på en lang og glorværdig karriere. Først som ung
geologistuderende og studentermedhjælp i Borearkivet på Hydrogeologisk Afdeling i 1971 og
senest som vicedirektør for GEUS gennem otte
år. Kulminationen på næsten fire årtier blandt
sten, kort og digre teoretiske værker har budt på
alt fra konsulentarbejde i det private, undervisning og forskning på DTU til feltarbejde i Canada
og en ph.d.-grad i hydrogeologi. Undervejs har
han altid lagt vægt på kombinationen mellem
den teoretiske og praktisk anvendte geologi.
”Både under og efter studietiden lavede jeg
geotekniske undersøgelser for diverse ingeniørfirmaer. Hvis der skulle bygges en bro eller
en sportshal, så var det vigtigt at sikre sig, at der
ikke lå skjulte og blødere lag længere nede, end
der var boret til. Det, at man træffer nogle vigtige
beslutninger på grundlag af geologens arbejde
og vurderinger, kan virkelig tænde mig.”
Den nye direktør har desuden arbejdet ihærdigt på at gøre den geologiske forskning mere
tilgængelig for hele samfundet i bred forstand.
Blandt andet gennem sin ph.d., der omhandlede beskyttelse af grundvandet og senest som
initiativtager til en fælles offentlig dataløsning,
der stiller GEUS’ databaser til rådighed for forvaltningen af vores grundvand.
”Når jeg har forsket og været med til at skabe
ny viden, har min motivation hele tiden været,
at den skulle være brugbar. Geologi er jo et fantastisk vigtigt fag – et af de fag med størst økonomisk betydning. Alt vores grundvand, alle vores
råstoffer og vores landskaber har med geologi at
gøre.”
En knægt med evner
At arbejderdrengen fra Sydhavnen på den måde
skulle komme til at få afgørende indflydelse på
danskernes hverdag lå ellers ikke lige for. Men
Johnny Fredericias forældre indså tidligt, at deres søn var overordentlig godt begavet og sørgede for, at han som den første i familien fik en
studentereksamen.
”Min bror og jeg blevet opdraget meget frit og
med stor opmærksomhed fra vores forældre. De

lagde vægt på flid og pligtopfyldelse, og at var orden i tingene, men ikke på sådan en militaristisk
måde. Vi fik aldrig skældud. På trods af navnet
var jeg ikke en rod,” griner Johnny Fredericia
med slet skjult hentydning til sit fornavn.
I folkeskolen var den unge Johnnys yndlingsfag
geografi og historie, men det var først senere, at
han blev i stand til at sætte navn på sin lidenskab.
”I gymnasiet begyndte jeg at interessere mig
meget for naturen – især for alt, hvad der havde
med geologi, dyr og planter at gøre. Det endte
med at blive geologien, og det er et valg, jeg aldrig har fortrudt,” siger han.
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”Det, at man træffer
nogle vigtige beslutninger
på grundlag af geologens
arbejde og vurderinger,
kan virkelig tænde mig”
JohNNy fREdERIcIA,
Ny dIREktøR foR GEUs

Den hvide plet
Når den 56-årige statsgeolog og tidligere vicedirektør fremover cykler på arbejde fra privaten
i Lyngby, bliver det som øverste ansvarlige for
GEUS’ knapt 300 ansatte og et budget på 293
millioner kroner.
”Som direktør får jeg en række nye overordnede opgaver, men ellers tror jeg ikke, at medarbejderne vil opleve nogen dramatisk forskel på mig
og min forgænger, Martin Ghisler. Jeg vil fortsat
være meget synlig i huset og forsøge at styrke
den korpsånd, som kendetegner organisationen,” spår Johnny Fredericia og fortsætter:
”Nogle af de største udfordringer bliver at få
Geocenter Danmark op at stå og på sigt fordoble
antallet af studerende. Og så skal vi sørge for at
fastholde GEUS som en del af det samlede forskningslandskab og samtidig sikre adgangen til
EU- og globaliseringsmidlerne.”
En af Johnny Fredericias mere personlige udfordringer bliver at sætte sig ind Grønlands-området, som i dag udgør ca. en tredjedel af GEUS’
samlede aktiviteter. Hidtil har den Grønlandske
undergrund være lidt af en hvid plet på den nye
direktørs faglige landkort, men det skal der rådes bod på nu.
”Jeg har mest beskæftiget mig med vand og
med Danmark, så det er klart, at Grønland bliver et af de felter, som jeg skal bruge flere kræfter på fremover. Men det udadvendte – det
jeg vil kalde ”udenrigspolitikken” – har altid
interesseret mig meget, og derfor glæder jeg
mig også til at blive direktør for hele GEUS.
Ja, jeg kan faktisk ikke vente med at komme
i gang,” slutter den nye direktør for GEUS,
Johnny Fredericia.

Udpluk af Johnnys CV
• Vicedirektør i GEUS 1999-2007
• Statsgeolog i Kvartær- og Maringeologisk Afdeling, GEUS 1991-1999
• Ph.d.-stipendiat på Institut for Teknisk Geologi,
DTU 1987-1989
• Videnskabelig assistent i Planlægningsafdelingen,
DGU 1979-1986
• Konsulent i ingeniørgeologi, hos hhv. Geodan, Carl
Bro og Geosyd 1975-1982
• Født 18.2.1951

Johnny fredericia er ny administrerende direktør for GEUs’ knapt 300
ansatte og et budget på 293 millioner kroner. han overtager posten efter
martin Ghisler, som går på pension

