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Kommentar til institutleder Niels Lehmanns redegørelse  
til Ombudsmanden fra 5. marts 2012 
 
 
Kommentaren er opdelt i tre sektioner.  
 
Sektion 1, en generel kommentar, påpeger universitetsledelsens formål at forsvare den 
advarslen ved at nægte at den omhandler min ytringsfrihed, men udelukkende ”samarbejds-
vanskeligheder”. Den påpeger ligeledes de primære problemer i institutleder Niels Lehmanns 
argumentation, som er præget af fortielser og sløringer af pligtforsømmelser, falske påstande, 
kronologiske fordrejelser, upræcise og ulogiske formuleringer samt en fremstilling 
af ”ledelseshandlinger”, som overhovedet ikke ”handlinger” var i den verserende konflikt. 
Denne sektion, som fylder tre sider, er formuleret som et indledende brev til Ombudsmanden, 
med henvisninger til de følgende detalje-kommentarer for uddybning. 
 
Sektion 2 fremlægger fem overordnede kommentarer med hensyn til fortielser i Niels 
Lehmanns redegørelse om: 

a) Ledelsens krænkning af min ytringsfrihed, 
b) Konsulentvalget og konsulentrapporterne, 
c) Ingen mulighed for en intern faglige debat, 
d) Isolation af en nytilkommen kollega, 
e) Niels Lehmanns ansvar som leder. 

 
Sektion 3 består af 52 individuelle kommentarer til Niels Lehmanns redegørelse, fremsat i en 
rækkefølge der nøje følger Niels Lehmanns fremstilling. Her findes detalje-information og 
dokumentation for de overordnede kommentarer i Sektion 1 og 2. 
Disse kommentarer kan læses sideløbende med Niels Lehmanns redegørelse. 
 
Desuden vedlægger jeg i alt 34 bilag. Disse tjener som forsikring at jeg har dokumentation for 
mine påstande. 
Jeg har hidtil ikke fået aktindsigt i bilagene til Niels Lehmanns redegørelse. Alligevel tror jeg 
at det er tilstrækkeligt at bygge min kommentar på selve redegørelsen og det, som bliver 
tydeligt fra Niels Lehmanns argumentation. 
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Sektion 1: Generel kommentar 
 
Dekan Mette Thunø har d. 14. februar 2012 tildelt mig en advarsel. I et møde d. 10. januar 
2012 begrundede hun advarslen med: 

1. mine ”skriverier i pressen”; 
2. de konsulentrapporter, som hun havde bestilt. 

Dermed er advarslen rettet mod min ytringsfrihed.  

Det kan derudover vises, at konsulentudredninger og dermed rapporterne er en umiddelbar 
følge af mine kritiske ytringer i offentligheden i juni 2011.  

Jeg har uomstødelig dokumentation for dekanens udsagn d. 10. januar 2012, som jeg gerne 
kan fremlægge hvis det er ønsket. 

 
I den verserende debat om advarslen har det været Aarhus Universitetets strategi at 

- nægte at advarslen har noget med ytringsfriheden at gøre; 
- stemple min sag til en ”personalesag”, som omhandler ”samarbejdsvanskeligheder”. 

 
I en personalesag om ”samarbejdsvanskeligheder” er det arbejdsgiveren, som kan definere 
hvad vanskelighederne er og hvem den skyldige er. Arbejdsgiveren kan vilkårligt vælge den 
passende dokumentation og fortie fakta, som ikke passer i det ønskede billede. 
Eksakt denne strategi bliver tydelig i Niels Lehmanns redegørelse. 
 
Niels Lehmann har med sin redegørelse en dobbelt-interesse. Han må vise 

1. at universitetsledelsens version af sagen er den korrekte og at advarslen dermed 
ingenting har med min ytringsfrihed at gøre; 

2. at han som institutleder ikke har begået nogen fejl i min sag. 
 
Faktisk har Niels Lehmann som institutleder forsømt sin pligt og begået flere formale fejl i 
min sag. Han er gået imod Forvaltningsloven og evt. andre danske lovgivninger og regelsæt 
idet: 

- han har nægtet at tage op og drøfte de problemer, som jeg, den ansatte, mange gange 
gjorde ham opmærksom på siden forår 2010 indtil i dag (altså over en periode af 
næsten 2 år); 

- han har aldrig holdt de sygefraværssamtaler med mig, som både Forvaltningsloven og 
AUs Personalepolitik udtrykkeligt forpligter ham til; 

- han har nægtet mig min ret at medbringe en bisidder efter eget valg til et møde; 
- han har suspenderet mig fra et eksamen efter afleveringsfrist med begrundelsen at 

suspenderingen skyldes ”avispolemikken”; 
- han har nægtet at udrede ødelæggelsen af mine navneskilte, som jeg flere gange bad 

ham om; 
- han har (sammen med dekan Bodil Due) undladt at udlevere en stillings- og 

opgavebeskrivelse til mig ved min ansættelse; 
- han har undladt at orientere mig om en mobningsklages betydning på et dansk 

universitet, selvom han var klar over, at jeg ikke kendte til den; 
- han har undladt at tilbyde mediering i sted for at indlede en mobningsudredning; 
- han har i flere situationer vist sig at være forhåndsindtaget imod mig. 

 
Dermed har Niels Lehmann i mange tilfælder forsømt sin ledelsespligt. Han har dermed et 
afgørende medansvar i hele konflikten. 
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Jeg som ansat har utallige gange bedt ham om at drøfte de problemer der har været i min 
situation på afdelingen og i hans egen håndtering af hele sagen. Institutlederens ihærdige 
afvisning af sådan en samtale viser, at han er bevidst om at han har forsømmet sin pligt og 
endda begået flere fejl i min sag. 
 
Niels Lehmanns redegørelse til Ombudsmanden indeholder en række problemer, hvoraf flere 
kun kan forstås som forskellige strategier for at sløre ledelsesfejl, at frasige sig sit ansvar og at 
gøre mig til den eneste skyldige i hele konflikten: 
 
Problem 1: Forkerte fakta og falske påstande 
Talrige gange fremfører Niels Lehmann fakta, som beviseligt er forkerte, eller han fremfører 
simpelthen falske påstande. Det er særligt graverende med hensyn til de mobningsanklager, 
som har fået en særlig tyngde i advarslen (jf. Kommentar 37), og med hensyn til min 
ytringsfrihed (jf. Problem 2). 
Jf. Kommentar 1–4; 6; 7–10; 12–14; 16; 18; 20–25; 26.2; 30; 31; 34.2; 35; 37; 39; 41; 46–49. 
 

Problem 2: Falske udsagn om og krænkning af min ytringsfrihed 
Niels Lehmanns gentagne bedyrelser at der aldrig er blevet nægtet mig min ytringsfrihed er 
falsk. Faktaerne – sanktioner, repressalier, og endelig advarslen – samt dekanens udtrykkelige 
udtalelse d. 10. januar 2012 taler imod dette. 
Jf. Kommentar 5; 23; 25; 33; 34; 37; 43; 47; 48. 
 

Problem 3: Fortielser eller sløring af pligtforsømmelser 
Flere gange byder Niels Lehmann kun et udvalg af fakta, mens han fortier vigtige 
informationer, især hvor det omhandler hans egne ledelsesfejl eller fakta, som kunne kaste et 
dårligt lys på ledelsen og dens handlinger. 
Den mest graverende fortielse i sagen er en redegørelse for valget af de konsulenter, hvis 
rapporter ligger advarslen til grunds (jf. Kommentar B): Hvem har valgt dem og hvordan blev 
det sikret, at disse to konsulenter er ”uvildige” og ”professionelle”, som dekanen hævder i 
advarslen? Det er iøjefaldende at der ikke står et ord om dette afgørende aspekt i sagen. 
De fem overordnede A–E fremlægger Niels Lehmanns grundlæggende fortielser vedr. 
ytringsfriheden, konsulentvalget, faktiske forudsætninger for faglig debat, en nytilkommen 
kollegas manglende integration samt mangel på kvalitetssikring på Niels Lehmanns institut og 
afdelingen for Musikvidenskab. 
Jf. desuden mine individuelle kommentarer til Niels Lehmanns redegørelse: Kommentar 1; 8; 
11; 13.4; 17.2; 18.2; 19, 2.1; 29; 30.3; 32.2; 35.3; 37.2; 38.1; 39.2; 40; 44; 50; 51. 
 

Strategi 4: ”Ledelseshandlinger”, der ingen handlinger er 
Flertallet af de ”handlinger”, som Niels Lehmann fremstiller som målrettede ledelseshand-
linger i konflikten, er overhovedet ikke ”handlinger” i den forstånd, at han har taget sig af 
konflikten og forsøgt at løse den. De fleste ledelsesmøder er – forsinkede – reaktioner på mine 
gentagne anmodninger om at mødes og endelig tale om problemerne i min arbejdssituation. 
På disse møder blev så alle problemer benægtet og jeg blev gjort til den vanskelige ansatte. 
Andre ”ledelseshandlinger” er en del af det normale arbejde for en person med 
ledelsesopgaver, såsom faglederens undervisningstildeling. Det er vildledende at fremføre 
routinemæssige (og endda forsinkede) opgaveopfyldninger som ”ledelseshandlinger”, der 
angiveligt skulle have været aktive foranstaltninger for at håndtere en voksende konflikt. 
Jf. Kommentar 8; 12; 15; 16; 18; 35; 39. 
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Problem 5: Kronologien bliver fordrejet 
I sin fremstilling af årene 2010 og 2011 op til mediedebatten fordrejer Niels Lehmann 
gentagne gange kronologien i den voksende konflikt. Der findes desuden gentagne projek-
tioner af aktuelle vurderinger på fortiden, f.eks. den angiveligt ”uforsonlige” tone som jeg 
skal have brugt i min samtale med dekan Bodil Due i mødet den 8. juni 2010 (Kommentar 9).  
Jf. Kommentar 4.5; 7; 9; 11; 16; 18.2; 20; 35.1; 36. 
 

Problem 6: En grundlæggende problematisk argumentation 
I sin fremstilling bruger Niels Lehmann gentagne gange uskarpe og ulogiske formuleringer, 
upræcis dokumentation og blandinger af aspekter, der ikke hører sammen. Desuden findes der 
klare selvmodsigelser i argumentationslinjen, f.eks. påstanden at jeg aldrig har ført en intern 
debat, mens Niels Lehmann tydeligt nævner at jeg har talt med forskellige personer om mine 
kritikpunkter og har forsøgt at drøfte problematikken på forskellige ledelsesniveauer. I flere 
steder bliver det også tydeligt at Niels Lehmann mangler den nødvendige faglige kompetence 
om at kunne udtale sig om konfliktens faglige begrundelse og min identitet som forsker. 
Jf. Kommentar 5; 13; 16.4; 20; 23; 24; 27.1; 36.1; 39.4; 41–44; 47; 48. 
 
 
 
I mit perspektiv – baseret på 20 års arbejde med analyse af skriftlige kilder – afslører Niels 
Lehmanns redegørelse fremfor alt den problematik, som jeg selv har offentliggjort: en i høj 
grad problematisk ledelsesstrategi, præget af ansvarfrasigelse og magtfuldkommenhed, som 

- har ført til alvorlige samarbejdsproblemer på mit institut;  
- endelig har bevæget mig til at ytre mig kritisk i offentligheden; 
- har ladet hele konflikten eskalere; 
- til sidst ført til en krænkelse af min ytringsfrihed igennem advarslen. 

 
Havde ledelsen handlet professionelt, ville hele konflikten aldrig være eskaleret på denne 
måde. 
 
Jeg vil bede Ombudsmanden om at inddrage denne kommentar i Deres overvejelser. Jeg kan 
gerne fremlægge videre information og dokumentation skulle det være ønsket. 
 
 

 
2. april 2012 
 
 
 
NB:  
Jeg har skriftlig dokumentation for næsten alt, som jeg fremlægger i kommentaren. Når jeg citerer mundtlige 
udsagn af forskellige kollegaer, kan jeg kun bedyre, at de virkelig har sagt dette. Desværre er de fleste af disse 
kollegaer ansat på Aarhus Universitet og vil nu enten ikke ytre sig om sagen eller har begyndt at støtte ledelsens 
side i konflikten. Det gælder især for DM-tillidsrepræsentant Per Dahl, som har været ansat som lektor på mit 
institut i mange år og dermed har et loyalitetsforhold til institutlederen. Det vil derfor næppe være muligt at få en 
bekræftelse fra disse personer for deres mundtlige udsagn.  
Jeg holder fast i, at de har sagt det, som jeg citerer, og at jeg ikke citerer noget, som ikke blev sagt. 
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Sektion 2:  
Fem overordnede kommentarer om afgørende fortielser i redegørelsen 
 
 
Kommentar A: Ledelsens krænkning af min ytringsfrihed 
 
Mens Niels Lehmann gør sig stor umage for at fremhæve at min ytringsfrihed aldrig blev 
indskrænket, fortier han to handlinger, som beviser at Aarhus Universitet har udsat mig for 
sanktioner og repressalier pga. mine kritiske ytringer i medierne. 
 
 
1. Suspension pga. ”avispolemikken” 

Den 27. juni 2011 suspenderede Niels Lehmann mig fra en eksamen med henvisning 
til ”avispolemikken” (Bilag 19). Denne handling er faktisk en formal fejl i to henseender, jf. 
Kommentar 23.2 nedenfor.  
I hvert fald tager suspenderingen udgangspunkt i mine kritiske ytringer i offentligheden, som 
Niels Lehmann selv skriver i sin mail. Dermed krænker Niels Lehmann min ret til 
ytringsfrihed. 
 
 
2. En advarsel pga. mine ”skriverier i pressen” 

Som jeg har fremlagt i min klage til Ombudsmanden d. 4. marts 2012 (Problemkom-
pleks 1, ”Ytringsfrihed”), har dekan Mette Thunø tildelt mig advarslen med mine ”skriverier i 
pressen” som én af to begrundelser. 
På mødet d. 10. januar 2012 sagde hun tre gange at hun påtænker sig at give mig advarslen 
på grund af mine ”skriverier i pressen”. Én af disse tre ytringer blev modificeret idet dekanen 
fremhævede at det er konsekvenserne af mine ”skriverier” på min afdeling, som er hendes 
begrundelse for at tildele mig en advarsel. De andre ytringer er mere generelle og retter sig 
dermed direkte mod min ytringsfrihed. 
Der var udover mig fire vidner tilstede på dette møde. Jeg har, uafhængigt af disse vidner, 
uomstødelig dokumentation for dekanens udsagn, som jeg gerne kan fremlægge. 

Selvom selve formuleringen ”dine skriverier i pressen” ikke findes i den endelige advarsel, 
har dekanen tydeligt ytret dem som begrundelse d. 10. januar 2012. 
 
 
 
Jeg har fremlagt i min klage fra 4. marts 2012 (Problemkompleks 1, ”Ytringsfrihed”) hvordan 
jeg derudover er blevet udsat for repressalier efter min faglige kritik var blevet offentliggjort 
og havde ført til en større debat i medierne. 
 
I de individuelle kommentarer til Niels Lehmanns redegørelse viser jeg, hvordan institut-
lederens redegørelse indeholder flere henvisninger til universitetets krænkninger af min 
ytringsfrihed samt sanktioner for mine offentlige ytringer (jf. Kommentar 5; 23; 25; 33; 34; 
37; 43; 47; 48). 
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Kommentar B: Konsulentvalget og konsulentrapporterne 
 
 
De to konsulentrapporter af Per Bøjlund og Marie Koch spiller en afgørende rolle i dekanens 
begrundelsen for advarslen. 
Dekanen fremhæver i sin indledning til at advarslen (s. 1): 
 

 
 
Både dekanen og Niels Lehmann har derudover flere gange fremhævet mundtligt, at begge 
konsulenter er ”uvildige” og ”professionelle”. 
 
I Niels Lehmanns redegørelse mangler der imidlertid afgørende informationer både om 

1. Hvem der har valgt konsulenterne. 
2. Hvordan det blev sikret at de er uvildige. 
3. Hvordan det blev sikret at de er professionelle og har den nødvendige kompetence 

inden for universitetsverden. 
4. Hvem der har formuleret deres opgave. 
5. Hvordan opgaven blev formuleret. 

 
Som professionel leder burde Niels Lehmann have dokumentation for disse punkter. 
Denne dokumentation er ikke fremlagt i redegørelsen, og samtlige spørgsmål om dem 
bliver fortiet. 
 
 
 
Jeg har kommentarer til alle fem punkter (jf. også min anfægtelse i min klage fra 4. marts 
2012, Problemkompleks 2, ”Konsulentrapporter”): 
 
Ad 1 og 2: 
a) Formal fejl i udvalget 
Ledelsen er unægteligt en part i konflikten. Institutleder Niels Lehmann har i flere tilfælder 
vist sin forhåndsindtagenhed, f.eks. ved at drøfte problemerne på afdelingen kun med mine 
kollegaer og ikke med mig. Ifølge dekanen var det Niels Lehmann som har udpeget konsulent 
Per Bøjlund, som – ifølge Per Bøjlunds eget udsagn d. 8. december 2012 (jeg har udsagnet 
optaget på bånd) – derefter inddrog Marie Koch som anden konsulent.  
Det er en formal fejl at én af parterne i en konflikt vælger en konsulent, der uvildigt skal 
undersøge konflikten. 
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b) Konsulenternes inhabilitet 
Per Bøjlund har været ansat som ekstern lektor under Niels Lehmann (Afdeling for Æstetik og 
Kultur på Niels Lehmanns institut) i flere perioder siden 1993 (jf. dekanens advarsel, s. 6). 
Han er på AUs webside listet under personalet for Afdelingen for Æstetik og Kultur. Dermed 
er han hverken ”ekstern” eller ”uvildig”. Sit arbejde som konsulent ligger i interessekonflikt 
med sin ansættelse som ekstern lektor på Niels Lehmanns institut.1 
Marie Koch er efter eget udsagn en god veninde til Per Bøjlund. Hver gang hun var i Aarhus i 
løbet af udredningsprocessen har hun overnattet hos ham. 
Dermed er begge konsulenter inhabile. 
 
Niels Lehmann og dekan Mette Thunø afviser at drøfte spørgsmålet om, hvorvidt konsulen-
terne er blevet valgt af en neutral part.  
Dekanens svar til min bebrejdelse at konsulenterne er inhabile (jf. advarsel, s. 6) er intet svar, 
fordi hun undgår at svare på faktummet at Per Bøjlund ligger i interessekonflikt mellem sin 
opgave som konsulent og sin ansættelse som ekstern lektor samt at Marie Koch er en god 
personlig veninde til Per Bøjlund. 
 
 
Ad 3: Professionalisme 
a) Marie Kochs manglende kvalifikation i den akademiske verden 
I min analyse især af Marie Kochs rapport samt de samtaler jeg har ført med hende kan jeg 
konstatere at hun mangler erfaring i den akademiske verden og ved ingenting om de 
afgørende kulturforskelle som der findes mellem universiteter i Skandinavien og i andre 
europæiske lande (jf. dokumentet ”Anfægtelse” i min klage fra 4. marts 2012, Problem-
kompleks 2, ”Konsulentrapporterne”). 
Eftersom en vigtig faktor i konflikterne på min afdeling er begrundet i akademiske fænome-
ner såsom faglig konkurrence, udelukkelse i det faglige samarbejde, en professors funktion 
etc., er Marie Koch slet ikke kvalificeret til at udrede ”samarbejdsvanskeligheder” på en 
universitetsafdeling. 
 
b) En generel mangel på professionalisme 
Ved første læsning bliver det tydeligt at  

- rapporterne er ensidige idet de kun fremlægger den ene parts perspektiv, 
- konsulenterne kun har talt med en udvalgt vidneskreds, nemlig personer der 

udelukkende støtter ledelsens og musikkollegiets perspektiv, 
- der findes talrige fejl, både indholdsmæssigt og med hensyn til datoer, i Per Bøjlunds 

kronologi, 
- begge rapporter er skrevet på et dårligt dansk, 
- begge rapporter mangler overbevisende argumentation for deres konklusioner. 

Dermed viser rapporterne en alvorlig mangel på professionalisme. Deres konklusioner 
er derfor tvivlsomme. 
 
 
 

                                                 
1  Ifølge mine egne iagttagelser i efterår 2011 kan jeg desuden konstatere, at Per Bøjlund har et næsten 
venskabeligt forhold til flere ansatte på instituttet, et godt personligt forhold til DM-tillidsrepræsentant Per Dahl 
og faktisk kender bedre til kaffemaskinerne på de forskellige afdelinger end jeg selv gør. Hvordan kan han 
betegnes som ”ekstern” og ”uvildig”? 
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Ad 4 og 5: Baggrundsbeskrivelsen 
Den 12. september 2011 sendte Per Bøjlund mig dagsorden til vores første samtale med 
følgende baggrundsbeskrivelse: 
 
Baggrund: Samarbejdsproblemer i en musiklærergruppe under Musikvidenskab,    
  mellem en lærergruppe på 8-9 personer og en professor i     
  musikvidenskab.  
  Et element i problemkompleksiteten er en artikel i Weekendavisen om    
  situationen på musikvidenskab, skrevet af professoren i musikvidenskab. 
  Samtidig har professoren oplevet sig mobbet. 
 

 
Jeg sendte ham med det samme følgende indsigelse: 
 
Kære Per 

Tak for dagsorden. Eftersom det første punkt er godkendelse af dagsorden, vil jeg gerne gøre opmærksom på 
følgende fakta: 
 
Jeg har været udsat for mobning over halvandet år og har gjort opmærksom på det.  
Ingen har gjort noget imod det.  
Som konsekvens har jeg givet tilladelse til Weekendavisen at publicere en artikel, som ikke blev skrevet af mig, 
men som en redaktør har skrevet om min situation. 
 
Det her skulle være udgangspunkt for vores diskussion. 
 
I morgen vil du få en oversigt, som dokumenterer handlingernes kronologiske forløb. 
 
Jeg glæder mig til samtalen i morgen. 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda 
 
(mail fra 12. september 2011; originalet ligger på min computer) 
 
 
Marie Koch havde fået samme baggrundsbeskrivelse med hensyn til modsætningen ”mellem 
en lærergruppe på 8-9 personer og en professor”. Jeg ytrede min indsigelse mod denne 
fordrejende modsætning åbent på lærermødet d. 20. september 2011: Jeg befandt mig i 
konflikt med tre kollegaer og ikke med den samlede lærergruppe. Dermed konstruerede 
baggrundsbeskrivelsen en generel konflikt – med mig som isoleret part –, som ifølge min 
viden om situationen ikke eksisterede som sådan. 
 
Jeg har så gentaget min indsigelse mod konsulenternes baggrundsbeskrivelse på alle møder 
med dem og flere gange skriftligt i løbet af udredningen, op til min sidste mail til begge 
konsulenter i slutningen af november 2011, hvor denne indsigelse mod den fejlagtige 
baggrundsbeskrivelse er ét af de tre hovedpunkter som jeg har bedt dem at inddrage i deres 
rapport. 
Ingen af de to konsulenter har taget hensyn til min indsigelse. 
 
Det var kun d. 21. marts 2012, da jeg læste i Niels Lehmanns redegørelse om det møde 
mellem ledelsen og musikkollegiet uden mig, som havde fundet sted d. 19. august 2011, at jeg 
forstod plausibiliteten i modsætningen mellem ”en professor” og ”en lærergruppe på 8–9 
personer”. Fordi det var kun fra Niels Lehmanns redegørelse at jeg hørte om kollegiets fælles 
tilkendegivelse at alle kollegaer havde det vanskeligt med at forestille sig et fortsat 
samarbejde med mig. 
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Den 21. marts 2012 kunne jeg dermed endelig forstå baggrundsbeskrivelsens plausibilitet. 
 
Det ændrer ingenting ved faktummet at 

- Per Bøjlunds baggrundsbeskrivelse med hensyn til artiklen i Weekendavisen er 
fejlagtig; 

- ledelsen gav begge konsulenter en baggrundsbeskrivelse der tydeligt er 
forhåndsintaget imod mig; 

- ingen af de to konsulenter nogensinde drøftede min indsigelse imod 
baggrundsbeskrivelsen med mig; 

- der ikke blev taget hensyn til min indsigelse i den endelige rapport. 
 
Denne baggrundsbeskrivelse samt konsulenternes hårdnakket nægtelse at drøfte den 
med mig viser at konsulentudredningen og rapporterne har været et bestillingsarbejde, 
som konsulenterne har udført for AU-ledelsen. 
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Kommentar C: Ingen mulighed for en intern faglige debat 
 
 
Hele konflikten tager udgangspunkt i de uduelige arbejdsvilkår, som jeg har haft på afdelin-
gen for Musikvidenskab.  
Alligevel har min kamp for bedre arbejdsvilkår været forbundet med en faglig kritik, fordi det 
var en vigtig del af mine uduelige arbejdsvilkår at jeg blev tvunget til at undervise i kurser, 
som hverken indholdsmæssigt eller pædagogisk opnår akademisk niveau.  
Jeg valgte derfor at fremlægge en mere generel faglig kritik da jeg endelig vendte mig til 
offentligheden – efter jeg havde forsøgt i mere end ét år at drøfte problemerne, både i min 
arbejdssituation og i fagligheden, internt. 
 
Det er den faglige kritik, som primært er kommet frem i medierne og har rejst en stor debat 
om humaniora i sommer 2011.  
Denne debat har så givet anledning til repressalier og til sidst til advarslen.  
Selvom den nuværende konflikt omhandler spørgsmål af ytringsfrihed og ledelsesstrategi, 
bliver den faglige kritik præsent, både i konflikten og i den offentlige debat. 
 
 
Niels Lehmann skriver selv, at han har det formelle ansvar på instituttet: Dette ansvar 
indeholder faktisk at han har ansvar  

- for den faglige diskussion på afdelingen og instituttet og 
- for den plads og de muligheder som jeg, en nyt tilkaldt professor, skulle få i sådan en 

diskussion. 
 
Redegørelsen gør derimod alt for at kaste lys på de ”samarbejdsvanskeligheder” på afdelingen, 
som ifølge Niels Lehmann alle skyldes mig. Det afgørende spørgsmål bliver ikke rejst: 
Hvor er der faktisk plads til den faglige diskussion på instituttet og afdelingen?  
 
Faktisk findes der ingen faglig debat på min afdeling, og jeg, professoren, har aldrig 
haft en chance til at diskutere faglige spørgsmål på afdelingen uden at blive udsat for 
krænkninger og efterfølgende chikaner. 
 
Niels Lehmann fortier at der på lærermøderne slet ikke finder en faglig diskussion sted.  
 
Der findes flere grunde hvorfor en faglig debat ikke bliver ført på lærermøderne. 
 
 
1. Strukturel grund: Et alt for sammensat fag 

Rent strukturelt er det næsten umuligt at føre en faglig diskussion inden for 
faget ”Musikvidenskab” på Aarhus Universitet. Dette fag er mere sammensat end alle andre 
fag på instituttet: Den indeholder forskellige praksis-andele, musikteori, forskellige 
fagligheder i det egentlige fag Musikvidenskab, samt nye kreationer som ”Musikalsk 
produktion.” Det her er fuldkommen forskellige fagligheder inden for det store felt ”Musik”, 
som i andre lande er helt adskilte uddannelser med adskilte institutter og professorater. 
I kollegiet har vi følgende repræsentanter for de forskellige fagligheder: 

� Praksis: Jens Johansen, Jesper Gottlieb; Martin Guldberg Jensen; delvist Erling 
Kullberg 

� Musikteori: Dorte Hagen Jensen 
� Historisk Musikvidenskab: Thomas Holme Hansen, Erling Kullberg, Linda Maria 
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� Systematisk Musikvidenskab: Charlotte Rørdam Larsen, Steen Kaargaard Nielsen, 
Mads Krogh, delvist Pia Rasmussen 

� Musikalsk Produktion: Pia Rasmussen, Charlotte Rørdam Larsen 
 
Det er et faktum i et kollegium, hvor så mange fagligheder er repræsenteret, at en 
dybtgående faglig debat ikke er mulig og faktisk ikke giver mening. 
Jeg som musikhistoriker kan ikke føre en ”faglig debat” med en sangpædagog som Jens 
Johansen fordi jeg ved ingenting til sangpædagogik. Pia Rasmussen kan derimod ikke føre en 
faglig debat med mig, fordi hun – efter eget udsagn – ved ingenting om musikhistorie ”ud 
over lidt jazzhistorie”. Thomas Holme Hansen, som er musikhistoriker med speciale i 
renæssancemusik, kan ikke føre en faglig debat med en kollega som Mads Krogh, der forsker 
om hip-hop-kultur og dermed i et felt som tilhører en anden faglighed (med andre tilgange og 
metoder) end musikhistorie. 
 
Dette faktum, at den meningsfuld faglig debat faktisk ikke kan føres i sådan et sammensat 
kollegium, bliver ihærdigt nægtet af mine kollegaer. Alligevel har jeg dokumentation for, at 
der faktisk ikke bliver ført en ”faglig debat” på lærermøderne, som næsten udelukkende 
omhandler administrative spørgsmål (terminer, organisation af arrangementer, undervisning, 
evaluering, akkreditering). 
Da jeg d. 8. december 2009, i sammenhæng med den begyndende diskussion om den nye 
Bachelor-studieordning, fremlagte et overbliv over faget Musikvidenskab og en vurdering, 
hvordan faget står i Danmark, blev det fulgt af en virkelig faglig debat, midt på lærermødet. 
Efter lærermødet kom der to kollegaer til mig og sagde: ”Tak for dette udspil. Vi har aldrig 
haft sådan en debat på et lærermøde.” 
Det er sigende: Faget har bestået i flere årtier, og der har været afgørende ændringer i fagets 
tilrettelæggelse i de seneste 20 år. Men de kollegaer, som har været der i alle disse år, siger, at 
de faktisk aldrig har haft en rigtig faglig debat på lærermøderne. 
 
Institutlederen og dekanen hævder, at ”den faglige debat forgår på lærermøderne” 
(udsagn i mødet d. 22. juni 2011). Ved de ikke eller fortier de, at en faglig debat slet ikke 
kan finde sted på dette forum, på grund af de alt for store forskelle inden for musikfaget? 
 
 

2. Magtfordelingen umuliggør den faglige debat 

En musikfaglig diskussion kunne faktisk være mulig blandt de kollegaer, som står for 
faget ”Musikvidenskab” inden for musikuddannelsen, altså for den Historiske og 
Systematiske Musikvidenskab. Det er fagligheder, der hører til samme overordnede fag, 
nemlig ”Musikvidenskab” (jf. Bilag 0). Principielt er det umuligt at forene disse to 
fagligheder, fordi de bygger på forskellige forskningsinteresser, tilgange og metoder (det er 
derfor, at disse fagligheder er strukturelt adskilt på universiteterne, ikke kun i Tyskland og 
andre lande, men endda på Aalborg Universitet, jf. min fremstilling i Bilag 7). Alligevel kan 
en generel faglig diskussion være mulig. I hvert fald er det nødvendigt at føre en diskussion 
om, hvor vidt disse to fagligheder får rum i musikuddannelsens studieordning. 
 
De personer, som står for disse to fagligheder på afdelingen for Musikvidenskab på Aarhus 
Universitet, meget tydeligt danner to grupper, der står i konflikt. Det er tydeligt, at den ene 
af disse to grupper har hele den strukturelle magt og dermed definitionsmagten over 
faget: 
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� Systematisk arbejdende kollegaer: Pia Rasmussen (fagleder), Charlotte Rørdam 
Larsen (vice-fagleder), Steen Kaargaard Nielsen (tidligere fagleder), Mads Krogh 
(ikke fastansat) 

� Historisk arbejdende kollegaer: Thomas Holme Hansen, Erling Kullberg, Linda Maria 
Koldau 

De kollegaer, som står for musikpraksis og musiktheori (musikteori er en næsten praktisk fag, 
som omhandler musikalsk analyse og harmonilære, altså ”musikkens grammatik”) ikke har 
andel i den faglige konflikt mellem disse to grupper. 
 
Der findes vidnesbyrd for, at de historisk arbejdende kollegaer føler sig underordnet og 
faktisk truet af gruppen med definitionsmagten. Thomas Holme Hansen orienterede mig i en 
personlig samtale i november 2009 om at ”vi [dvs. historikerne] må forsvare det lille 
territorium som vi har tilbage”. Desuden findes der skriftlig dokumentation i form af de to 
mails, som Thomas Holme Hansen og Erling Kullberg sendte til hele lærerkollegiet i 
november 2009. Jf. bilagene ”Mail Erling Kullberg” og ”THHs kritik vedr musikvidenskab” 
til min klage fra 4. marts 2012, Problemkompleks 3 ”Ledelsesansvar”. 
 
Fagleder Pia Rasmussen har faktisk udnyttet den magtposition som hun har (jf. Kommentar 7 
nedenfor og min artikel i Politiken d. 9. januar 2012, hvor jeg påpeger interessekonflikten i 
hendes oprettelse af et nyt studiefag ”Musikalsk produktion”, baseret på hendes magt som 
studienævnsrepræsentant).  
Jeg har mange gange forsøgt at føre en faglig diskussion med Pia Rasmussen og give hende 
en faglig begrundelse hvorfor jeg ønsker at kunne arbejde inden for min faglighed, nemlig 
den Historiske Musikvidenskab (jf. for eksempel Bilag 6).  
Denne diskussion er blevet afvist, til sidst har hun beskyldt mig for ”grøftegravning” (mail fra 
3. marts 2011, jf. Bilag 22, s. 9). 
 
Det er umuligt at føre en ligeværdig diskussion hvis modparten 

a) har definitionsmagten og udnytter den, 
b) afviser en faglig begrundet argumentation. 

 
 
 
3. Forsvarsposition og stråmandsargumentation 

I den magtfordeling, som der findes på afdelingen for Musikvidenskab, bliver repræsentan-
terne for den svagere gruppe, altså musikhistorikerne, lige fra starten presset i en forsvars-
position: Vi er nødt til at redfærdiggøre, hvorfor vores faglighed også har eksistens-
berettigelse, hvorfor den altså skulle bibeholdes, når faget angiveliget kun er ”tidssvarende”, 
når der undervises i rytmisk musik og kulturteori. 
Det er et uretfærdigt og ødelæggende udgangspunkt for en faglig debat, som er kræn-
kende for den gruppe, som strukturelt står i den svagere position. 
 
Faktisk bliver der på afdelingen argumenteret med en stråmandsstrategi, som fremstiller det 
historiske arbejde som ”gammeldags” lige fra starten, uden at modparten overhovedet ved, 
hvad de kollegaer, som arbejder inden for det historiske felt, laver i deres undervisning og 
forskning. 
Det bliver bekræftet af Thomas Holme Hansens klage til hele kollegiet i sin mail fra 11. 
november 2009:2 

                                                 
2  Jf. Bilag ”THHs kritik vedr. musikvidenskab” til min klage fra 4. marts 2012, Problemkompleks 
3, ”Ledelsesansvar”. 
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Jeg har selv kunnet iagttage denne argumentation så tidligt som to måneder efter min 
ansættelse, hvor fagleder Pia Rasmussen informerede mig om at ”historisk arbejdende 
forskere” må i Danmark ”finde sig en niche”. 
I mit forsøg at finde frem til en ligeværdig, respektfuld debat på min afdeling har jeg 
gjort opmærksom på denne argumentationsstrategi både i mit brev til fagleder Pia 
Rasmussen og vice-fagleder Charlotte Rørdam-Larsen (10. januar 2010, jf. Bilag 4) og i mit 
brev til dekan Mette Thunø (4. juli 2011). Det er blevet ignoreret af alle ledere. 
 
 
4. ”Tvangskonsensus” på afdelingen for Musikvidenskab 

D. 25. juni 2010 orienterede mig min kollega prof. Svend Erik Larsen, som har arbejdet i 
umiddelbar naboskab til afdelingen for Musikvidenskab i mange år, at afdelingen har i lang 
tid været kendt for ”den tvangskonsensus alle kollegaer bliver underlagt” (jf. Kommentar 29 
nedenfor). 
Jeg har selv oplevet at konflikter bliver tiet ihjel og at de kollegaer, som føler sig utilpas 
i afdelingens struktur og tilrettelæggelse af studieordningen – ifølge mundtlige udsagn i 
personlige samtaler med Thomas Holme Hansen (november 2009), Erling Kullberg 
(december 2009), Dorte Hagen Jensen (januar 2010), Martin Guldberg Jensen (efterår 
2010), samt to skriftlige udsagn fra Thomas Holme Hansen og Erling Kullberg – ikke 
ytrer dette offentligt på lærermøderne. 
På lærermøderne bliver da gentagne gange fremhævet at vi alle arbejder i konsensus og at 
vores største formål i en studieordningsdiskussion er en ”kompromis der giver rum til alle”. 
Det var så min oplevelse i studieordningsdiskussionen i januar 2010, at denne kompromis i 
sidste ende overhovedet ikke bliver realiseret af den gruppe, som har definitionsmagten (jf. 
Bilag 4).  
 
Den påtvungne konsensus-tænkning, som også finder udtryk i den i høj grad usæd-
vanlige team-undervisning som faglederen pålægger næsten alle musikvidenskabelige 
kurser (jf. Kommentar 12.3 nedenfor), fører til, at faglig differentiering og tilkende-
givelse af en klar identitet bliver opfattet som ”grøftegravning”. Det er jeg blevet 
bebrejdet for både af fagleder Pia Rasmussen (mails i sommer 2010 og marts 2011) og lektor 
Steen Kaargaard Nielsen (mail fra 4. april 2011). 
Dermed har jeg aldrig haft en chance at fremføre de strukturelle problemer der faktisk findes i 
fagets sammensætning og som forårsager problemer både for undervisere og de studerende. 
 
De krænkende bebrejdelser at jeg bedriver ”grøftegravning”, når jeg simpelthen ønsker at føre 
en differentieret faglig debat, har ført til at jeg mere og mere trak mig tilbage og gav op mit 
ønske at føre en faglig debat. Det var min erfaring at min ekspertise og mine forsøg at 
føre debatten i den nødvendige faglige differentiering slet ikke var ønskede. 
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Den stigende ”tavshed”, som mine kollegaer iagttog hos mig siden sommer 2010, bliver 
nu igen gjort til en bebrejdelse og til en ”bevis” at man ikke kan samarbejde med mig. 
 
 
5. Ingen fora for en faglig debat 

Niels Lehmann bebrejder mig med at jeg først fremsat min kritik på ledelsesniveau (i sted for 
afdelingen) og så i offentligheden, men ikke internt. 
Det er ikke sandt. Men Niels Lehmann fortier desuden, at der slet ikke findes et internt 
forum på sit institut for at fremsætte faglig kritik. Der findes følgende fora: 

� Lærermøder: her er en faglig debat så godt som umuligt (jf. min fremlæggelse i punkt 
1–4), og selve strukturen laver det næsten umuligt for en enkel person at fremstå med 
kritik, som generer de andre kollegaer (jf. Kommentar D nedenfor); 

� Studienævnsmøder: 
a) jeg har ingen adgang til dem, fordi jeg er ikke studienævnsmedlem 
b) disse møder har en formel dagsorden der omhandler undervisningsadministration 
og ikke faglig debat og kritik. 

� Institutsmøder: 
Her bliver dagsorden tilrettelagt af institutlederen. Disse møder omhandler 
administrative spørgsmål der angår hele instituttet. De er slet ikke et forum for faglig 
debat. 

� Møder med ledere (på min egen anmodning): 
På alle møder, som jeg efter flere anmodninger endelig fik med institutlederen og 
dekanen, blev mit ønske om at drøfte fagligheden og min plads deri afvist. Ved det 
eneste møde, hvor jeg overhovedet havde en chance at fremlægge den faglige 
problematik til en leder (et kort møde med Niels Lehmann d. 28. april 2010), blev 
min kritik og bekymring om faget glat afvist. Niels Lehmann fortier dette møde i 
sin redegørelse. 
Det er desuden min erfaring – som også bliver bekræftet i Niels Lehmanns redegørelse, 
jf. s. 6, afsnit 4) – at ledere afbryder enhver forsøg at drøfte en faglig kritik ved at 
henvise til ”de nærmeste ledere” eller til lærermøderne. Dermed har en ansat ingen 
som helst chance at kunne drøfte den kritik, som han/hun helt legitimt ønsker at 
fremføre 

 
Alle oplistede mødeformer har én logik og ét organiseringsprincip affødt af deres formelle 
formål, som er administrativt og ikke fagligt. Min generelle faglige kritik vil af natur være 
forstyrrende og ukonstruktiv i forhold til de møder som er indkaldt til, formuleret som og har 
en dagsorden knyttet til sig, der peger på et helt andet formål end faglig diskussion.  
Der eksisterer altså slet ikke et forum på Niels Lehmanns institut hvor en funderet faglig 
diskussion kan føres.  
 
 

6. Argumentationsstrategier der ødelægger debatten 

Jeg kendte ingenting til den danske debatkultur, da jeg blev ansat. Igennem de sidste to og et 
halvt år har jeg hos ledelsen oplevet følgende argumentationsstrategier, som jeg i Berlingske 
Tidende d. 20. februar 2012 har fremlagt som ødelæggende for en frugtbar debat eller en 
drøftelse af de problemer, som kan opstå i en arbejdssituation: 
 
”I mit åbne brev til dekanen spørger jeg til universitetets debatkultur, som til sidst har ført til, at jeg ikke længere 
har ønsket at udsætte mig for den »debat«, der bliver ført på mit institut. Der bruges »totenschlæger-argumenter«: 
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argumenter der slår modparten – som oftest ikke har nogen ledelsesmagt – ihjel. Ekspertise, erfaring, indsigt fra 
den internationale kontekst regnes for ingenting. 

»Jeg kan slet ikke genkende det billede, som du tegner« – når det er en leder eller mellemleder, der siger 
det, gælder naturligvis kun det billede, som lederen har. Og det bliver ikke diskuteret. Det er morsomt at 
iagttage, hvordan denne stereotype formel – »Jeg kan slet ikke genkende« – bliver brugt af alle mulige 
personer på mit institut, mens der findes så mange, der i al hemmelighed, men nu også offentligt, 
bekræfter mit billede. 

»Det er ikke sådan, som du siger« – så er det altså kun sådan, som lederen mener. 

»Det har du misforstået« – en oplevelse som jeg deler med mange andre, der tør ytre sig kritisk. Det 
undrer mig, så mange danske universitetslektorer og -professorer der »misforstår« så meget. 

»Det har jeg aldrig sagt« – og så er vi tilbage til ansvarsproblemet. Det er altid nemmest ikke at have sagt 
noget som helst - så kan man heller ikke drages til ansvar for det, som man faktisk har sagt. 

At sige noget offentligt, med navn på, betyder, at man tager ansvar for det. Det har jeg intet problem med – mens 
det undrer mig, hvor meget ledelsen og mine kollegaer undgår at ytre sig offentligt.”  

(Berlingske Tidende, 20. februar 2012, http://www.b.dk/kronikker/universitetsledelse-med-totenschlaeger) 

 

Disse argumentationsstrategier har jeg først og fremmest oplevet hos fagleder Pia Rasmussen, 
da jeg gentagne gange forsøgte at drøfte problemerne i min arbejdssituation med hende, men 
så også hos institutleder Niels Lehmann. 
Denne ”diskussionskultur” har ødelagt enhver chance for en frugtbar, løsningsorien-
teret debat inden for afdelingen og instituttet. 
 
 
 
Facit: 
Hele diskussionsprocessen har over flere måneder været mere og mere krænkende for mig. 
Det må holdes fast at: 

- jeg med min faglighed og min helt igennem kulturhistoriske kvalifikation blev 
udtrykkeligt kaldt som professor til Aarhus Universitet, men ikke fik lov til at arbejde 
med og udfolde netop min faglighed i undervisningen; 

- jeg har i mange måneder forsøgt at føre en intern faglig debat, både på lærermøderne 
og med faglederen; 

- det er et faktum at en virkelig faglig debat mangler faktisk de nødvendige 
forudsætninger på afdelingen for Musikvidenskab; 

- min reaktion på disse krænkninger, nemlig en stigende tavshed på lærermøderne, 
bliver nu lavet om til en ”bevis” at man ikke kan samarbejde med mig; 

- der slet ikke findes et formalt forum for at drøfte faglighed og faglig kritik på Niels 
Lehmanns institut; 

- ledelsen afviser uønsket kritik og uønsket debat med ”totenschlaeger”-argumenter; 
- jeg har først efter halvandet års krænkninger og stadig værre arbejdsvilkår vendt mig 

til offentligheden med en kritik af fagligheden og arbejdsvilkårene på Aarhus 
Universitet. 
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Kommentar D: Isolation af en nytilkommen kollega 
 
 
Niels Lehmann fortier at den implicite opfordring i sine bebrejdelser – nemlig at jeg skulle 
have ytret min faglige kritik inden for afdelingens lukkede verden – mangler forankring i 
instituttets virkelighed. For en nytilkommen medarbejder er det slet ikke muligt at ytre kritik 
over for et kollegium, som har arbejdet sammen i flere årtier og har sine faste holdninger og 
rutiner. 
 
 
1. At rejse faglig kritik på lærermøderne 

Ved at bebrejde mig for at jeg ikke har rejst min faglige kritik internt på afdelingen – 
som faktisk ikke er sandt – fremlægger Niels Lehmann sin holdning, at en enkelt 
medarbejder skulle udsætte sig for en samlede gruppes modstand og kritik.  
Jeg har faktisk forsøgt at rejse min kritik og har eksponeret mig meget i studieordnings-
diskussionen i januar 2010. Det er kendt til hele kollegiet, at pressen blev så stærk at jeg midt 
i diskussionen d. 7. januar 2010 brast i gråd – uden at en af kollegaerne faktisk spurgte mig, 
hvorfor. Jeg blev klar over i denne diskussion at den ”faglige” debat på afdelingen faktisk 
ikke omhandler faglige indholde, men at det er en gruppedynamisk, politisk forhandling, som 
omhandler magtforhold og definitionsmagten inden for kollegiet. Jeg blev også klar over at 
jeg er isoleret i denne sammenhæng og at mit arbejde bliver blokeret på alle vegne. Jeg blev 
bange, at mit arbejde, som jeg havde glædet mig til, faktisk ingen fremtid have på denne 
afdeling. 
Efter denne diskussion d. 6./7. januar 2010 vidste jeg at jeg næsten ingen chance havde med 
en faglig debat på det forum, som lærermøderne byder.  
 
Det er derfor at jeg fra og med foråret 2010 søgte at diskutere problematikken i min arbejds-
situation med enkelte personer: fagleder Pia Rasmussen, professor Svend Erik Larsen, 
studieleder Lars Kiel Bertelsen, institutleder Niels Lehmann. Det gav også mening, fordi jeg 
ytrede ikke primært en faglig kritik, men søgte først og fremmest at få de arbejdsvilkår, som 
var blevet lovet til mig ved min ansættelse. Den faglige kritik er forbundet med disse 
problemer, men mit egentlige formål var at endelig få duelige arbejdsvilkår. 
 
 
2. Institutlederens forhåndsindtagenhed i afdelingens konflikt 

Niels Lehmanns bebrejdelse viser mangel på ledelseserfaring eller dårlig ledelse: Kan 
man opfordre en enkelt medarbejder, der føler at hun har uduelige arbejdsvilkår og 
endda er ny på arbejdsstedet, at udsætte sig for modvind og kritik alene over for en hel 
gruppe? 
Her burde ledelsen have været særligt opmærksom på den nyansattes situation og ikke bare 
overladet mig til at ”snakke det igennem med kollegerne”.  
At Niels Lehmann ikke har været opmærksom på denne konflikt og endda nægter at 
den eksisterer, vidner om hans forudindtagethed til fordel for mine kolleger. 
 
 
3. En nytilkommen kollegas situation på IÆF 

Niels Lehmann fortier at konflikten blev fremmet af faktummet, at jeg var en nytilkom-
men kollega, der slet ikke fik en introduktion til arbejdsforholdende og de mange 
skrevne og uskrevne regler på instituttet og afdelingen. 
 

Linda Koldau
Schwärzen
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a) Uskrevne regler som magtinstrument 
Jeg er blevet udsat for flere irettesættelser fra faglederens side for ”fejltrin”, som jeg slet ikke 
kunne opfatte som ”fejl”, fordi jeg ikke kendte til de uskrevne regler på instituttet, som laver 
en helt normal og professionel adfærd om til ”fejl” i instituttets lukkede verden. 
 
Jeg har skrevet om disse oplevelser i Dagbladet Information: 
 
”Det hele [dekan Mette Thunøs intetsigende udsagn og skjulte trusler mod ansatte der tør føre en debat ud i det 
offentlige] minder mig om adskillige oplevelser på mit institut, hvor jeg, den nyansatte fra et andet land og 
dermed et fra andet universitetssystem, blev konfronteret med uskrevne regler, som jeg ikke havde 
forudsætninger for at kende – eller kunne genkende – fra min tid på universiteter i Tyskland, Storbritannien 
og USA. 

Det betyder en labyrint af ukendte adfærdsregler og vaner, som bliver styrket af ledelsens vage – i værste 
tilfælde intetsigende – udsagn og universitetets nyeste ’personalepolitik’, som overlader den ansatte i det uvisse i 
mange spørgsmål. 

I denne labyrint er man som nyansat dømt til at fejle – og så kan det ukendte og vage regelsæt bruges til 
at ’bevise’, at den ansatte forårsager ’samarbejdsproblemer’. 

I sin bog Her går det godt, send flere penge (1996) skriver Anne Knudsen om, hvordan der i det danske samfund 
er en tendens til at tilbageholde nødvendig (social) viden fra folk, der som det nye ansigt kommer ind i en cirkel 
af personer, der allerede kender hinanden og er gode venner. De nye bliver aldrig indviet, de kommer aldrig ind i 
cirklen. De føler sig usikre, isoleret og begår pinlige ’fejl’ baseret på deres manglende kendskab til de uskrevne 
regler. Det kan endda koste dem – eller deres børn – det nødvendige fundament til at komme videre i livet. At 
tilbageholde viden og at holde fast i uskrevne eller uklare regler er intet andet end et magtinstrument.” 

(Information, 24. februar 2012, http://www.information.dk/294464)  

Det værste i mit arbejde har været den stadige usikkerhed om mine undervisningstider i det 
følgende semester. Det er helt uhørt i den internationale universitetsverden at en professor 
ikke kender til de ugedage hvor han/hun skal undervise kort inden semesterstart. Dermed 
bliver alle muligheder for en fornuftig planlægning af arbejdet umuliggjort, fordi en forsker 
skal løbende svare til invitationer til konferencer og foredrag, som må koordineres med 
forpligtelserne på universitetet. Disse invitationer kommer normalt op til et år inden den 
forespurgte termin. Jeg har været under konstant stress på grund af dette problem siden min 
ansættelse på Aarhus Universitet, fordi jeg har haft det utroligt svært at kunne forene mine 
internationale forskerforpligtelser – som tilsvarer dekan Bodil Dues opgave til mig d. 7. maj 
2009, at jeg skulle gøre universitetet ”internationalt synligt” – med mine forpligtelser på 
Aarhus Universitet, som jeg hvert semester alt for sent blev orienteret om. 
Flere kollegaer på instituttet bekræfter at de har haft lignende problemer og at man 
internationalt undrer sig over de aarhusianske kollegaer som kan finde på at aflyse deres 
foredrag eller konferencedeltagelse kort inden arrangementet, fordi de pludseligt har fået 
pålagt uforventede universitetsforpligtelser. Det vidner om uprofessionel administration og 
blokerer det arbejde, som vi faktisk skulle udføre. Dette ”mismanagement” skader 
ligeledes Aarhus Universitetets internationale ry. 
 
Men der findes mange flere uprofessionelle processer og uskrevne regler på Niels Lehmanns 
institut.  
Til sidst, i efteråret 2012, har jeg hver dag bevæget mig som på et minefelt, hvor ethvert 
skridt kunne føre til nye irettesættelser fra faglederens side. En kollega, der har arbejdet 
på Niels Lehmanns institut i 2002–2008 og til sidst, efter en forgæves kamp for duelige 
arbejdsvilkår, gav hendes universitetskarriere op, bekræftede mine oplevelser i en mail d. 8. 
november 2011: 
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Kære Linda  
 
Dette ligner så utroligt meget hvad jeg husker inderligt. Netop disse småting er en af grundene til at jeg forlod 
kasernen [dvs. IÆF] og grundlæggende var ulykkelig og jaget i alle mine år på stedet: 
 
- konstante "irettesættelser" fra min fagleder af mine utilgivelige procedurefejl - altid med begrundelser som 
"jamen det ved enhver da at vi ikke plejer at gøre".  
- løbende tildelinger af privilegier i fag og undervisningstilrettelæggelse til en kreds af personer som var "de 
gamle" på kasernen. Dvs. naturligvis de som var uddannet og rekrutteret fra kasernen og som aldrig havde været 
udenfor kasernens trygge mure. 
- at få pålagt opgaver og pligter af min fagleder med baggrund i snakke og fagpolitiske tiltag som jeg aldrig 
havde hørt om og som var foregået i en korridor eller til et fredagsmøde jeg ikke havde deltaget i eller som jeg 
ikke kunne få adgang til. 
 
Det er absolut comme il faut at forskeres undervisning tilrettelægges, så der tages højde for deres forskningstid 
og rejsetid. Spørg Maria Fabricius eller andre. Alene her på min vej bor flere forskere ved KU, som fast får lagt 
undervisning mandag-onsdag, således at de kan tilbringe 2 eller 3 dage i fordybelse i Århus. Det er absolut også 
standard at studerende har andre arrangementer eller konkurrerende aktiviteter til undervisning på Kasernen. Du 
skal på ingen måde undskylde. Og argumentet at du kan finde alle skemaer i FC er til grin. Simpelthen.  
 
Som min lillebror, konsulent organisationsudvikling (og tidligere studerende på kasernen), siger: Det som 
foregår på kasernen, foregår på alle arbejdspladser. De uformelle strukturer af hvem kender hinanden, hvem kan 
lide hinanden og hvem har tilkæmpet sig nok uformelle kontakter og magt, bestemmer og undertrykker 
nytilkomne. Man kan bedømme organisationers overlevelsesevne på deres evne til at inkludere nytilkomne. Det 
siger måske noget om kasernen som organisation. Det undrer mig at de gode konsulenter udefra [konsulenterne 
Per Bøjlund og Marie Koch] ikke kan se dette problem som et strukturelt problem for kasernen. 
 
(hvis der ønskes bekræftelse af forfatteren at denne mail er autentisk, kan jeg gerne 
efterspørge det)  
 
 
Det er oplagt, at det er utroligt vanskeligt at arbejde under disse vilkår. 
 
Ved at fortie at der faktisk findes disse vanskeligheder på sit institut svigter Niels Leh-
mann sit ledelsesansvar. I sted for det fremstiller han mig som den vanskelige medarbej-
der, der må disciplineres med en advarsel. 
 
 
b) Nye kollegaer er ikke velkomne 
Kollegiet på afdelingen for Musikvidenskab har samarbejdet i mange år, faktisk i flere årtier. 
Det er kendt at udefrakommende og personer med andre faglige synspunkter end det 
herskende er blevet udgrænset i dette kollegium og ligeledes i det samlende kollegium på 
Niels Lehmanns institut. Min hovedvidne for det er Sofie Emmertsen (jf. Bilag 9).  
Men jeg har også oplevet, hvordan en dansk musikforsker, der oprindeligt kommer fra Århus, 
men fik sin uddannelse i England og USA og i 2010 søgte tilknytning til IÆF, blev afvist af 
institutleder Niels Lehmann, selvom hendes projekt ville have passet perfekt i instituttets 
forskningsstrategi. Niels Lehmann ønskede ikke at mødes med hende, og da hun endelig fik 
mulighed for det, fik hun en klar afvisning – uden begrundelse. 
Jeg har ikke opretholdt kontakt med denne forsker, men fik en mail fra hende d. 27. marts 
2012: 
 
Dear Linda 
 
I contacted you regarding your new history group and participated in the first meeting. I am an 
ethnomusicologist from SOAS – just in case you don't remember me. 
 

Linda Koldau
Schwärzen
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Presently I am working as an ekstern lektor in IHO for the semester. I have long wanted to express my gratitude 
to you for being the only person at the music department a AU, who were at any point open enough towards me 
to listen to what I – as an ethnomusicologist – had to offer.  
 
On a distance I have followed your case at AU. I read in Information today that you will be leaving AU. That is a 
great pity, I must say. I did not manage to get much contact with anybody – needless to say get into a 
conversation with anybody except you, but I must admit my impression of AU music department coincide very 
well with your description. AU is missing out. 
 
Good luck in the future! I hope our paths will cross somewhere. 
 
Warm wishes, 
K. 
 
(Skulle det ønskes at autenticiteten af denne mail bliver verificeret vil jeg spørge min kollega 
om jeg kan give hendes navn og mailadresse til Ombudsmanden.) 
 
Denne mail bekræfter det indtryk som jeg fik i 2010: At en ny, veluddannet kollega slet ikke 
var velkommen på instituttet, på trods af de vigtige impulser som hun, forsynet med et post-
doc-stipendium fra Forskningsrådet, kunne have tilført instituttet, uden nogen som helst 
omkostninger for universitetet. 
 
 
4. Kulturforskelle 

Kulturforskelle spiller unægteligt en vigtig rolle i konflikten, som den har udviklet sig siden 
efterår 2009. Det har jeg meldt ud lige fra starten i konsulentudredningen og påpeget, hvilke 
forventninger jeg som nyansat professor havde – men også, at der aldrig blev talt om forvent-
ninger på begge sider, men at der kun blev forudsat at jeg som ”den nye” tilpasser mig til 
afdelingens forventninger, uden at de nogensinde blev meldt ud til mig. 
 
De vigtigste kulturforskelle omhandler: 

� En professors rolle på en afdeling: definerende for fagligheden, i det mindste friheden 
til at undervise ifølge sin kvalifikation; 

� Frihed i forskning og undervisning:  
- Det er utænkeligt på et tysk universitet at en professor ikke selv kan tilrettelægge  
   sin undervisning. 
- Det er ligeledes utænkeligt at en universitetsansat bliver tvunget til at undervise  
   noget som han/hun slet ikke er kvalificeret til. 
- Det er ligeledes utænkeligt at man bliver tvunget til at bruge en pædagogik som  
   man slet ikke kan stå for. 

� Diskussionskultur: ingen konsensus-tvang på tyske universiteter; 
� Kommunikation og debat: Det er en selvfølge på tyske universiteter at man 

argumenterer analytisk og sætter klare ord til sine konklusioner. Det bliver ikke 
opfattet som ”krænkende” eller ”respektløst”. 

� Akademisk selvstyrelse: De akademiske ansatte har ansvar for administrationen og 
dermed en meget større frihed i tilrettelæggelsen af faget og undervisningen. 

� Respekt: Det er utænkeligt på et tysk universitet at en professor bliver behandlet på 
respektløs og ydmygende måde af studerende, kollegaer og ledelsen. 

 
Jeg er aldrig blevet informeret om de alvorlige forskelle, som der findes mellem det tyske og 
det danske universitetssystem. Derfor var disse forskelle uforståelige til mig – indtil jeg 
endelig, efter halvandet års forgæves diskussioner og kamp, vendte mig til offentligheden og 
så fik at vide igennem læserbrev og forskellige private tilbagemeldinger, at det faktisk er 

Linda Koldau
Schwärzen
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normalt på et dansk universitet, at jeg slet ikke kan forvente at bestemme over min 
undervisning. At det faktisk bliver betragtet som sårende, når jeg fremlægger situations-
analyser og argumenterer med klare ord. At det er helt normalt at en professor ingen 
rettigheder har og skal finde sig i det, som en mindre kvalificeret fagleder siger og beslutter. 
 
AU ønsker internationalisering, men man er på mit institut slet ikke forberedt (og 
beredt) til at integrere en udefrakommende ansat. Der tales ikke om kulturforskelle og 
forudsættes stiltiende og udelukkende den danske universitetskultur. 
Niels Lehmann fortier, at jeg på det tidligere Institut for Æstetiske Fag (jf. sin beskrivelse på 
s. 1 i hans redegørelse) har været den eneste udenlandske ansatte blandt næsten 100 medarbej-
dere. Det var oplagt at jeg vil komme i meget værre vanskeligheder end enhver anden person 
der bliver nyansat på instituttet.3 
 
Som jeg viser under punkt 3 er problemet alligevel ikke et primært et spørgsmål om kultur-
forskelle mellem to forskellige systemer, det danske og det tyske. Det er klart at der findes 
internationale kulturforskelle, og under normale omstændigheder behøver de ikke være et 
problem – de kan endda føre til frugtbare nye veje og løsninger, som kan ses på universiteter i 
hele verden. 
Det afgørende spørgsmå er, hvordan kulturforskelle bliver håndteret. På IÆF blev de 
slet ikke håndteret, men simpelthen ignoreret. Der gælder kun en eneste lov: Tilpas dig 
og ordne dig ind. Det er en særlig, akademisk version af Janteloven. 
 
 
Facit: 

Niels Lehmann har intet som helst syn for, hvordan en ny ansattes situation på sit oprindelige 
institut, IÆF, er.  
Han ignorerer alle problemer der kan opstå for en person, som ikke kender til de mange 
uskrevne regler og som automatisk bliver opfattet som trussel af de kollegaer, som har siden 
deres studium arbejdet på Aarhus Universitet. 
Han er ligeledes ligegyldig med, at der findes et netværk af uskrevne regler på sit institut, der 
bliver anvendt som et magtinstrument over for de personer, som kommer udefra og ikke 
kender til reglerne. 
I sted for at støtte nytilkomne kollegaer overlader han dem til afdelingernes forhand-
linger om definitionsmagt og status inden for kollegiet.  
I mit tilfælde laver han og dekan Mette Thunø sine, institutlederens, forsømmelser om 
til en bebrejdelse at jeg er ”uvillig til at indordne mig i de givne vilkår” (advarsel, s. 3). 
 
Dermed har Niels Lehmann forsømmet sin ledelsespligt på flere alvorlige måder. 
 

                                                 
3 Det må fremhæves at næsten alle personer, der bliver nyansat på Niels Lehmanns institut, om det er en phd-
stipendiat, en adjunkt, en lektor eller en professor, har allerede arbejdet eller læst på instituttet i flere år og 
dermed ”hører til familien” og kender til de uskrevne regler. 
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Kommentar E: Niels Lehmanns ansvar som leder 
 
 
De sjældne henvisninger til sit eget ansvar som leder er iøjefaldende i Niels Lehmanns rede-
gørelse. 
 
Niels Lehmann beskriver flere steder lærerkollegiets ”følelser”, såsom ”vrede”, ”afmagt” og 
forvirring etc. Han bruger denne gengivelse af mine kollegaers følelser til implicit at henvise 
til sit eget ledelsesansvar: Når medarbejdere har disse følelser, har han ”naturligvis” et ansvar 
for at reagere som leder og afhjælpe disse.  
Faktisk er det ansvarsfraskrivelse at begrunde ledelsesmæssige beslutninger med en 
medarbejdergruppes følelser. Niels Lehmann som institutleder har et overordnet fagligt 
ansvar. Det påpeger han også selv. Dette ansvar kan ikke overtrumfes af en gruppe med-
arbejderes ”følelser”.  
 
Som institutleder står Niels Lehmann inde for den faglige kvalitet af Musikvidenskab, dvs. af 
én af afdelingerne på sit institut. 
Hvordan sikrer han standarder? Hvordan sikrer han det nødvendige faglige grundlag?  
Her kommer en række kvalitetssikrings-nøgletal i spil – ikke bare hvad de studeren-
de ”synes” eller hvad medarbejdere ”føler”. Hvordan bliver forskningsbasering i 
undervisningen håndteret, hvor mange forskningspoint bedriver Musikvidenskab, hvad er 
optagelsestallet, og frafaldstallet, hvor stor er andelen af udefrakommende videnskabeligt 
personale? Hvor meget bliver publiceret? Hvordan står Musikvidenskab frem i offentligheden, 
i form af vidensformidling og institutionel samarbejde? 
Det er iøjefaldende at der aldrig er tale om disse kriterier, og denne fortielse er afgøren-
de i to hensigter: 

- Kvalitetetssikring, som skulle være et afgørende kriterium i en leders arbejde, 
spiller ingen rolle, i hvert fald ikke i redegørelsen, men ifølge min erfaring heller 
ikke i afdelingens daglige arbejde. 

- At tale om disse kriterier i redegørelsen ville have kastet et positivt lys på mig og 
mit arbejde i faget Musikvidenskab. Dette ville have modsvaret ledelsens strategi 
at fremstille mig som den uduelige, vanskelige medarbejder. 

 
Niels Lehmann undgår meget nøje at tage stilling til det faglige niveau og min faglige 
kritik i hele redegørelsen – men den er præcis kernen i hele denne disput.  
 
Dermed frasiger han i hele redegørelsen sit ledelsesansvar i selve konflikten. 
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Sektion 3: Mine individuelle kommentarer til Niels Lehmanns redegørelse 
 
 
 
Kommentar 1: Jobsamtalerne og min kendte kvalifikation 
(S. 1f, afsn. 5, Punkt 1) 
 
Niels Lehmann fortier, at der har fundet sted to udførlige jobsamtaler den 27. april og den 9. 
maj 2009. Jobsamtalen den 27. april 2009 omhandlede min ansøgning om to 
institutlederstillinger, nemlig leder for Instituttet for Æstetiske Fag hhv. leder for Instituttet 
for Sprog, Litteratur og Kultur (det var dekan Bodil Due selv, der i en telefonsamtale i marts 
2009 havde opfordret mig til at søge begge stillinger, fordi jeg har en dobbeltkvalifikation 
som passer til begge institutter). Denne samtale foregik med medlemmerne af 
fakultetsledelsen; jeg vedlægger det arbejdspapir, som jeg bragte med og som blev drøftet 
med dekanen, forskningsdekanen og studiedekanen (Bilag 1).  
Det er tydeligt fra dette papir og især fra alle mine ansøgningsmaterialer at jeg har en helt 
igennem kulturhistorisk kvalifikation og at denne kvalifikation, samt alle mine internationale 
kontakter og netværk i det kulturhistoriske arbejde, blev betraget som meget velkomne på 
Aarhus Universitet. Dekanen vidste altså eksakt at det var en bredt kvalificeret 
kulturhistoriker som hun havde inviteret til jobsamtale. 
 
Jeg blev orienteret i denne samtale at dekanen havde inviteret to ansøgere for 
institutlederstillinge for Æstetiske Fag, den daværende institutleder Niels Lehmann og mig. 
Jeg kom altså i direkte konkurrence med Niels Lehmann om lederstillingen for IÆF. 
 
Den 1. maj 2009 fik jeg en mail fra dekan Bodil Due, hvor hun tilbød mig et ”professorat i 
musik og kulturforståelse”, fordi hun gerne ville ansætte mig på Aarhus Universitet, men 
mente at mine kompetencer bedst kunne bruges på et professorat. Hun inviterede mig til en 
anden jobsamtale, som fandt sted den 7. maj i tilstedeværelse af dekan Bodil Due og 
institutleder Niels Lehmann.  
Jeg vedlægger mit arbejdspapir til denne samtale (Bilag 2). Det er igen tydeligt fra dette 
materiale samt fra alle mine ansøgningsmaterialer (også kendt til institutleder Niels Lehmann) 
at jeg har en helt igennem kulturhistorisk kvalifikation og at denne kvalifikation, samt alle 
mine internationale kontakter og netværk i det kulturhistoriske arbejde, blev betraget som 
meget velkomne for Niels Lehmanns institut og mine arbejdsopgaver deri. Dekanen og 
institutlederen vidste altså eksakt at det var en bredt kvalificeret kulturhistoriker som 
de havde inviteret til jobsamtale for et professorat. 
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Kommentar 2: Betegnelsen ”professor i musik og kulturforståelse”  
(S. 1-2, især s. 2, afsn. 2) 
 
 
Betegnelsen ”professor i musik og kulturforståelse” blev ikke defineret i jobsamtalerne d. 27. 
april og d. 7. maj 2009. På baggrund af mine materialer og de to jobsamtaler som vi førte 
kunne jeg kun gå ud fra at ”kulturforståelse” betyder ”forståelse af kultur igennem kultur-

historie”. Det var den eneste logiske definition, som var så oplagt til mig, den udtrykkeligt 
tilkaldte kanditat for professoratet, at jeg ikke en gang tænkte på at skulle spørge efter 
dekanens definition.  
 
Den 22. juni 2011 hævdede Niels Lehmann derimod i på et fælles møde med dekan 
Mette Thunø, at han den 7. maj 2009 havde orienteret mig om ”at vi arbejder kulturteo-
retisk på instituttet, og det har du sagt ja til”. Det er ikke sandt og det modsiger enhver 
logik: 

a) Han har aldrig orienteret mig om at man arbejder kulturteoretisk på instituttet og at 
ordet ”kultur” på Instituttet for Æstetiske Fag betyder udelukkende ”samtidskultur 
plus kulturteori”. Her står juridisk påstand imod påstand. 

b) Logikken viser imidlertid, at det er absurdt at hævde at jeg, en kvalificeret historiker, 
skulle have sagt ja til en stilling der modsiger min egen kvalifikation og mit eget 
arbejde. Man siger ikke ja til en stilling når man bliver orienteret om at man skal lave 
noget som man ikke er kvalificeret til og som man ikke ønsker at lave. Det er altså 
absurdt at jeg skulle have sagt ja til Niels Lehmanns angivelige orientering. 
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Kommentar 3: Ingen stillings- og opgavebeskrivelse – men alligevel et 
skriftligt dokument til min ansættelse, der fremhæver min kulturhistoriske 
kvalifikation (s. 1f, punkter 1 og 2) 
 
 
Dekan Bodil Due og institutleder Niels Lehmann har aldrig givet mig en stillings- og 
opgavebeskrivelse. Det er en formal fejl, som kan juridisk ankes.  
 
3.1: Ansættelse uden stillings- og opgavebeskrivelse 

Fra min baggrund som tysk professor med yderligere erfaringer på amerikanske og syd-
koreanske universiteter krævede ikke sådan en beskrivelse, fordi internationalt er det coutume 
at en professor bliver ansat for eksakt de kvalifikationer og kompetencer som han/hun bringer 
med, og at han/hun selvfølgeligt skal arbejde med disse kvalifikationer. Det er desuden 
coutume at man kan stole på det, som bliver mundtligt aftalt med den fremtidige 
universitetsleder. Jeg kunne ikke ane, at man på et dansk universitet må insistere på at alt, 
som bliver aftalt, også bliver fastholdt skriftligt. 
 
Dekan Bodil Due udfærdigede ikke en gang et referat af jobsamtalen den 7. maj 2009. 
Dermed har Aarhus Universitet undladt at levere de nødvendige skriftlige dokumenter 
til min ansættelse og undladt at give mig et fundament, som jeg kan bruge for at kræve 
de arbejdsvilkår som den 7. maj 2009 blev lovet til mig. 
 
 
3.2: Det skriftlige fundament til min ansættelse 

Der findes alligevel et skriftligt dokument til min ansættelse: Den 9. april 2010 untertegnede 
prof. Svend Erik Larsen (professor i Litteraturhistorie på Instituttet for Æstetiske Fag) og de 
svenske musikforskere prof. Boel Lindbjerg og prof. Greger Andersson deres bedømmelse 
vedr. min fastansættelse ifølge kaldelsesprocessen. Denne bedømmelse beskriver over seks 
sider mine kulturhistoriske kvalifikationer og derfra fører til konklusionen (Bilag 3, s. 6): 
 

 
 
 
Det her er det fundament til min fastansættelse. Dermed har Aarhus Universitet tydeligt 
sagt ja til en bred og tværfagligt kvalificeret kulturhistoriker og professor i Historisk 
Musikvidenskab. 
I modsætning til denne bekræftelse af mine ønskede kvalifikationer i min fastansættelse 
har Aarhus Universitet alligevel aldrig budt mig de nødvendige arbejdsvilkår for at 
kunne udfolde mine kvalifikationer. 
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Kommentar 4: Erfaringer efter 8 måneders midlertidig ansættelse 
(S. 2, afsn. 1) 
 
 
Niels Lehmann hævder på s. 2, afsn. 2, at jeg efter 8 måneder godt vidste hvad jeg sagde ja til 
da jeg blev fastansat. Det ønsker jeg at kommentere med tre punkter. 
 
4.1: Kulturhistoriske kvalifikationer ønsket 

Min fastansættelse skete på baggrund af den bedømmelse, som jeg nævner i Kommentar 3. 
Dermed var fastansættelsen et klart ja til mine kulturhistoriske kvalifikationer. Jeg måtte 
selvfølgeligt gå ud fra, at jeg som musik- og kulturhistorisker fortsat var ønsket, selvom jeg 
kunne godt se at der var en tydelig ubalance mellem de historiske og de kulturteoretiske 
andele på min afdeling og på hele instituttet. 
 
 
4.2: Opgaven ”at skabe en balance” mellem kulturteori og kulturhistorie 

I jobsamtalen den 7. maj 2009 fik jeg den mundtlige opgave fra dekan Bodil Due at ”skabe en 
balance mellem den traditionelle musikvidenskab og de nye retninger”. Jeg opfattede det, da 
jeg lærte instituttet at kende, sådan, at hun var bevidst om den problematiske ubalance til 
fordel for det kulturteoretiske og at hun ønskede at jeg skulle styrke den klassiske historiske 
faglighed på afdelingen. Det var netop mit formål i min engagerede deltagen i 
studieordningsdiskussionen i december 2009 og januar 2010. Desværre måtte jeg iagttage i 
januar 2010, at diskussionen bevægede sig væk fra den ”kompromis”, som vi, hele kollegiet, 
var blevet enige om som vores formål, og at der udviklede sig en bekymrende ubalance mod 
det kulturteoretiske i den nye bachelorordning. Jeg skrev en udførlig analyse både af 
diskussionsprocessen og af den faglige tilrettelæggelse, som jeg sendte til faglederen og vice-
faglederen (Bilag 4). Jeg fik aldrig et svar på denne analyse. Alligevel gav den kollega, som 
hidtil havde været den mest kompromisløse forfægter for det kulturteoretiske, Steen 
Kaargaard Nielsen, lidt efter i den endelige diskussion, så at det til sidst blev sikret at der i det 
mindste fandtes et enkelt historisk kursus i hvert semester. Efter den hårde diskussion og den 
mærkelige flytning fra en faglig diskussion til en politisk forhandling mellem 
interessegrupper og alliancer kunne jeg kun opfatte det som et godt resultat.  
I virkelighed er den historiske andel alligevel underprivilegeret, og jeg må desværre iagttage, 
hvordan mine kulturteoretisk orienterede kollegaer nedgør historisk forskning og historisk 
arbejde endda i deres undervisning (undervisningsmaterialerne ligger på intranettet, og jeg 
kan godt se, hvordan det historiske arbejde bliver diskvalificeret over for de studerende). 
I hvert fald arbejdede jeg i den gode tro, at det var min opgave som professor at forfægte en 
balance. Der fandtes ingen grund til at tro, at jeg ingen mandat havde til sådan en opgave og 
at det historiske bliver betragtet med sådan en foragt på mit institut, at jeg slet ikke havde en 
chance at varetage denne ”opgave” som jeg fik fra dekanen. 
 
 
4.3 Hvad en studieordning siger 

Niels Lehmann fremlægger at jeg godt vidste hvordan faget og studieordningen så ud, da jeg 
blev fastansat i maj 2010. Det er korrekt at jeg havde beskæftiget mig indgående med 
studieordningen. Men det betyder på ingen måde at jeg kunne efter kun 8 måneders ansættelse 
på Aarhus Universitet ane hvor slemt det virkelig står til med faget musikvidenskab – og at 
intet af de fine ord, som man kan læse på websiderne om studiet, studieordningen og 
kursernes indholde, udmunder i en uddannelse på akademisk niveau. Det er et generelt faktum, 

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen



Linda Maria Koldau: Kommentar til AUs redegørelse (J.nr. 2012-0748-8111/UL4) 
 

 28 

som også gælder for andre universiteter, ikke kun i Danmark: Virkeligheden i en uddannelse 
fremgår ikke fra de fuldmundige beskrivelser som findes på universitetswebsider.  
Der må tilføjes at jeg selv fik slet ikke mulighed for at samle de nødvendige erfaringer med 
fagets virkelighed inden min fastansættelse: Om efterårssemestret 2009, altså de første 6 
måneder efter min ansættelse, havde jeg ikke fået mine egne kurser, men holdt kun fem 
forelæsninger som gæsteforelæser i tre forskellige kurser. Om forårssemestret 2010 fik jeg 
kurser, hvor jeg var tvunget til at invitere så mange gæsteforelæsere, at jeg selv næsten ikke 
kunne undervise. Dermed havde jeg ingen chance at samle de nødvendige erfaringer for at 
kunne forstå, hvor slemt det står til med fagindholdene og de pædagogiske metoder på min 
afdeling. 
 
Jeg begyndte at se alvorlige problemer i systemet og i kvaliteten siden januar 2010, men jeg 
havde ingen chance at kunne gennemskue hvor altomfattende systemet er. Derudover gik jeg 
selvfølgeligt ud fra at jeg som udtrykkeligt tilkaldt professor havde et mandat at øge 
kvaliteten – ifølge dekanens ønske –, og faktisk gjorde jeg alt for at nå dette mål igennem hele 
året 2010. Men hverken inden eller efter min fastansættelse d. 1. maj 2010 blev jeg orienteret 
om, at en nyansat professor på Instituttet for Æstetiske Fag ingenting har at sige og ingen 
muligheder har at etablere noget nyt. 
 
 
4.4: Kulturforskelle og professionalisme 

Hverken Niels Lehmann eller mine kollegaer, som hævder at jeg godt vidste hvad jeg sagde ja 
til ved min fastansættelse, har erfaring med at veksle fra et universitet til et andet (alle har 
udelukkende arbejdet på Aarhus Universitet, undtagen fagleder Pia Rasmussen, som fik sin 
uddannelse på Københavns Universitet). De mangler altså den nødvendige erfaring, at man 
normalt har brug for ca. 2 år for at finde sig tilrette i et nyt system og for at kunne 
gennemskue de strukturer på den nye arbejdsplads.  
Jeg har arbejdet på flere universiteter i forskellige lande og ved, hvad det betyder at finde sig 
tilrette et nyt system. At jeg i mindre end to år allerede kunne sætte klart navn på de alvorlige 
problemer på Aarhus Universitet skyldes min erfaring som institutleder og lærestolprofessor 
på Frankfurts Universitet. Min administative og universitetspolitiske erfaring hjalp mig at 
genkende strukturer og problemer så tidligt som april–juni 2010. Jeg blev fastansat ved dette 
tidspunkt – det var altså netop i den periode hvor jeg begyndte at ane at de problemer, som jeg 
hidtil havde oplevet på Afdelingen for Musikvidenskab var meget mere omfattende og 
dybtgående end jeg oprindeligt havde troet. Men jeg stolede på at AU ønskede at jeg, en 
internationalt kvalificeret professor, skulle netop bidrage med mine kvalifikationer og 
kompentencer for at øge kvaliteten. Jeg kunne ikke ane efter kun 8 måneder at netop det på 
ingen måde er ønsket på Aarhus Universitet. 
 
 
4.5: Glæden over min fastansættelse 

Jeg glædede mig selvfølgeligt over at have fået stillet en fastansættelse i udsigt – det gør 
enhver akademiker. Men ved det tidspunkt, da jeg skrev om denne glæde til fagleder Pia 
Rasmussen (ifølge Niels Lehmanns Bilag 7, som jeg ikke har fået aktindsigt i), kunne jeg ikke 
ane at jeg faktisk var blevet snydt i jobsamtalen og at intet, som der var blevet aftalt, skulle 
udmøntes i duelige arbejdsvilkår. Den glæde hører til et tidspunkt, hvor jeg endnu stolede på 
ledelsen og deres mundtlige tilsagn.  
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Facit Kommentar 4: 

I dag må jeg holde fast i min konklusion at jeg er blevet ansat under falske præmisser. 
Problemet bliver forværret ved at Niels Lehmann nu ikke taler sandt om det, som blev 
aftalt i jobsamtalen den 7. maj 2009 og at han misbruger den dokumentation som han 
har ved at knytte den til et tidspunkt, hvor den ikke hører hen i argumentationslinjen. 
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Kommentar 5: ”Faglig bredde” vs. helt adskilte faglige identiteter 
(s. 2, punkt 2) 
 
 
5.1: Begrebet ”faglig bredde” 

Vedr. stillingsbetegnelsen, som aldrig blev defineret, jf. min Kommentar 2 ovenfor. 
Betegnelsen har en vis betydning, fordi den viser at AU-ledelsen bruger uklare begreb der 
ikke bliver defineret. Men faktisk har betegnelsen ingenting med stillingens og 
arbejdsopgavernes virkelighed at gøre. Denne virkelighed fik jeg ikke præsenteret i den 
stillings- og opgaveskrivesle som jeg ifølge dansk lovgivning skulle have fået. 
 
I sin redegørelse forveksler Niels Lehmann ”faglig bredde” med helt adskilte kvalifika-
tioner i forskellige fag. Hverken faglederen eller institutlederen eller dekanen anerkender, at 
der faktisk findes helt adskilte fagligheder inden for faget Musikvidenskab, som internationalt 
bliver læst som fuldkommen adskilte studiefag på adskilte institutter med adskilte, 
specialiserede professorater.4  Dermed nægter ledelsen at sætte navn til forskelle som der 
faktisk findes og at lave de nødvendige differentieringer for at kunne identificiere forskellige 
kvalifikationer og forskellige kompentencer. Det er denne nægtelse som har blokeret den 
nødvendige diskussion af problemerne, som jeg har bedt om siden forår 2010. 
 
 
5.2: Den nødvendige differentiering i den faglige identitet – et spørgsmål af ytringsfrihed 

Fagleder Pia Rasmussen hævder at hun ikke kender til forskellen mellem Historisk og Syste-
matisk Musikvidenskab og at denne adskillelse angiveligt ikke findes i Danmark. Det er ikke 
sandt: 

a) Den Danske Årbog for Musikvidenskab, altså fagets førende tidsskrift, adskiller 
nøjagtigt mellem Historisk og Systematisk Musikvidenskab (jf. Bilag 5). 

b) På Aalborgs Universitet har man faktisk anerkendt denne afgørende forskel ved at 
separere kollegaerne, der står for de to forskellige fagligheder, da det tidligere Institut 
for Musikvidenskab blev nedlagt. De systematisk arbejdende kollegaer blev ansat på 
Instituttet for Kommunikation og Psykologi, de historiske arbejdende kollegaer på 
Instituttet for Sprog og Kultur. Netop denne opdeling tilsvarer de grundlæggende 
forskelle i den videnskabelige tilgang, som adskiller disse to musikvidenskabs-
fagligheder. 
Jeg har så tidligt som 27. juni 2010 fremlagt Aalborgs eksempel af en fornuftig 
håndtering af fagets forskellige fagligheder til faglederen og studielederen. Det er 
blevet ignoreret af begge mellemledere. 

 
I dag bliver jeg beskyldt af hende og universitetsledelsen for ”grøftegravning”, fordi jeg 
træffer den fagligt nødvendige skelnen mellem Historisk og Systematisk Musikvidenskab. 
 
I samtalen den 10. januar 2012 har dekan Mette Thunø forbudt mig at skelne mellem 
Historisk og Systematisk Musikvidenskab i den faglige diskussion på vores afdeling. 
Dermed: 

a) Overtræder hun min ret til ytringsfrihed. 
b) Overtræder hun mit ret til at kunne sige hvem jeg, en uddannet professor i 

Historisk Musikvidenskab, er. 

                                                 
4 Jf. Bilag 0, hvor jeg kort beskriver faget Musikvidenskab i sine forskellige fagligheder og hvorfor det ikke 
giver mening at blande disse fagandele med vold og magt. 
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Niels Lehmanns redegørelse er vildledende. Min faglige bredde bevæger sig inden for 
Historisk Musikvidenskab med en usædvanligt bred inddragelse af helt andre fag, som 
historie, teologi, filmvidenskab, forskellige litteraturfag (jf. indstillingen til min 
fastansættelse, Bilag 3). Denne bredde ligger helt igennem inden for det historiske 
område og har ingenting med kulturteoretiske studier at gøre. Jeg inddrager kulturteori, 
hvor det er nødvendigt, derfor har jeg åbenart også nævnt det den mail som Niels 
Lehmann citerer (s. 2, afsn. 3).5 Men min kvalifikation og min identitet som forsker er 
historiske, som det kan ses i alle mine publikationer og forskningsprojekter. Det har 
været nøjagtigt kendt til AU da de kaldte mig på professoratet. 
Min identitet som musik- og kulturhistoriker er blevet nægtet mig i min undervisning op 
til efteråret 2011 og indtil i dag i alle diskussioner på afdelingen. 
 
 
5.3: Ordet tværfaglighed 

Fokussen på ”tværfaglighed” hører til de falske præmisser som jeg er blevet ansat under. Som 
det kan ses i min forskning og min undervisning inden jeg kom til Aarhus Universitet, 
arbejder jeg med en usædvanligt tværfaglig bredde, som spænder flere fag. Fokussen 
på ”tværfaglighed”, som bliver fremhævet i AUs reklamematerialer, var derfor meget 
tiltrækkende for mig. 
Desværre har dekan Bodil Due og institutleder Niels Lehmann ikke informeret mig i 
jobsamtalen den 7. maj 2009 om at ”tværfaglighed” på AU dyrkes på faglighedens 
omkostning. Det er et aspekt som er blevet bredt diskuteret i medierne. Den ”tværfaglighed” 
som dyrkes på de danske universiteter giver afkald for et fagligt fundament. De studerende 
skal lære at arbejde ”tværfagligt”, uden at de har en chance at tilegne sig et fundament i det 
fag som de faktisk læser. Det fører til en helt generel usikkerhed og overfladiskhed, fordi de 
studerende mangler de arbejdsredskaber og den metodesikkerhed, som man først må oplære 
sig i et enkelt fag, hvilket fag end det må være. 
Overdraget til et andet akademisk område som medicin ville det være som om de studerende 
lige fra det første semester lærer lidt i alle medicinske fag og kun få overfladisk viden, der 
gælder for ortopædi lige så godt som for indre medicin, kirurgi og andre medicinspecia-
liseringer. I hele studiet får de studerende aldrig en chance at fordybe sig i én af disse 
specialiseringer, mens den generelle viden, som de får, er utilstrækkelig for en seriøs læge-
uddannelse. Til sidst har vi generalister, der ikke kan hjælpe patienterne, fordi lægen har 
ingen dybere viden om noget som helst. 
 
Den tværfaglighed, som jeg selv dyrker, er baseret på et fast fundament i det historiske 
arbejde, ekspert-kendskab til musikalsk analyse, musikhistorie og musikalsk repertoire 
samt generelle historiske og politiske processer over 10 århundreder. Dette fundament 
bliver så udvidet med ekspertviden i teologi, liturgi, italiensk litteratur, amerikansk 
litteratur, engelsk litteratur, filmvidenskab, teknikhistorie og geologi. 
Det er den bredde, som jeg kan byde. Den var i højest grad velkommen, da jeg blev 
kaldt til Aarhus Universitet. Men nu hævder dekanen (på mødet d. 22. juni 2011, jf. 
Kommentar 34 nedenfor), at der ikke findes en eneste afdeling på hele fakultetet, som 
har brug for min undervisning.  
Hvorfor har AU så ansat mig? 

                                                 
5 Jeg har ikke fået aktindsigt fra Aarhus Universitet indtil nu og kan derfor ikke se, hvilken mail det er, hvad jeg 
eksakt har skrevet til fagleder Pia Rasmussen og i hvilken sammenhæng det står. 
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Kommentar 6: Min angivelige ”grøftegravning” inden for faget 
(s. 2, afsn. 4 og s. 3, afsn. 1) 
 
 
Niels Lehmann fordrejer den fagdiskussion, som vi havde, til en diskussion om definitions-
magt. I Kommentar 5 ovenfor viser jeg, at min skelnen mellem Historisk og Systematisk 
Musikvidenskab er nødvendig i den faglige diskussion for at fastholde, hvem der har hvilken 
kvalifikation – og hvormed den ansatte derfor skulle arbejde.  
I min mail til fagleder Pia Rasmussen fra 30. juni 2010 (Bilag 6) fremlægger jeg helt tydeligt 
at denne skelnen tjener til at finde en tilfredsstillende løsning for mit eget arbejde, så at jeg 
kan bruge og udfolde de kvalifikationer, som AU har kaldt mig for. Det har jeg også fremlagt 
til studielederen i en udførlig analyse (Bilag 7). Denne nødvendige skelnen er alligevel ikke 
blevet anerkendt; til sidst har Pia Rasmussen beskyldt mig for ”grøftegravning”. 
 
Der er ingen tale om at jeg nogensinde ønskede at indføre denne faglige skelnen for at 
splitte faget eller for at dominere musikfaget med historisk musikvidenskab.  
Ledelsen bruger denne utiltræffende beskyldning for at ”bevise” at jeg har skabt ”sam-
arbejdsproblemer”.  
 
Mit ønske i den faglige diskussion var: 

a) I perioden dec. 2009–juni 2010: at skabe den balance inden for faget, som jeg troede 
dekanen ønskede at jeg skulle skabe (jf. Kommentar 4.2 ovenfor). 

b) Siden sommer 2010: kun at få den nødvendige niche, hvor jeg kunne undervise ifølge 
min kvalifikation – en niche, som mine to andre historisk arbejde kollegaer 
selvfølgeligt får i undervisningstildelingen. 

 
For at kunne udvikle eller videreudvikle et fag, skal man kende til det, som man taler 
om, altså til fagets forskellige identiteter og til de forskellige kvalifikationer, som vi, de 
videnskabelige ansatte i kollegiet, står for. Ved at forbyde mig at træffe denne 
nødvendige skelnen, forhindrer dekanen en frugtbar faglig diskussion. 
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Kommentar 7: Pia Rasmussens egenmægtig indføring af et nyt studiefag 
(S. 3, afsn. 2) 
 
 
Institutlederen forsøger at integrere fagleder Pia Rasmussens beslutning (marts 2011) at lave 
et åbent valgfag om til et pligtfag i netop hendes kvalifikation, nemlig Musikalsk produktion, 
i diskussionen om den nye BA-studieordning i januar 2010. 
Det er en manipulation af fakta og datoer. 
 
I januar 2010, altså mere end et år før Pia Rasmussens annoncering af faget, var da 
ingen tale om et nyt fag Musikalsk produktion. Faglederen og vice-faglederen fik intet 
mandat fra kollegiet at udvikle sådan et fag og at integrere det i den allerede over-
fragtede studieordning ved et tidspunkt, som passede dem og som ikke blev aftalt med 
kollegiet. 
 
Et af de få frirum der endnu findes i BA-studieordningen er et tværfagligt valgfag som de 
studerende tager i det 4. semester. Studienævnet opfordrer kollegaerne på hele instituttet – 
altså i fem forskellige fag – at aflevere forslag til tværgående kurser for dette fag. Det er 
studienævnet som så beslutter hvilke fag får lov til at blive udbudt i det 4. semester. 
I forår 2011 fik jeg lov til at undervise sådan et valgfag; det var første gang efter tre semestre 
at jeg endelig fik lov til at undervise et kursus ifølge min kvalifikation og i egen regi.  
 
I samme forår, nemlig i marts 2011, blev da publiceret et studienævnsreferat med følgende 
punkt vedr. dette valgfag (PR = Pia Rasmussen, fagleder fra Musikvidenskab):  
 

 
 
Denne beslutning viser en entydig interessekonflikt fra faglederens side. Det er ikke blevet 
besluttet i kollegiet at hun i egen regi (nemlig pga. hendes magtposition som 
studienævnsrepræsentant) kan udbyde et nyt fag med hendes egen kvalifikation og at hun 
dermed beslaglægger det eneste fag, hvor de studerende samt underviserne endnu havde en 
lille frihed til at vælge noget. 
 
Det blev så ingen overraskelse, at de to forslag, som to historisk arbejdende undervisere på 
musikvidenskab alligevel havde sendt til studienævnet, blev afvist den 21. juni 2012. 
Det er det, som jeg har kritiseret i Politiken den 9. januar 2012, og denne kritik om 
interessekonflikt og misbrug af faglederens magtposition inden for studienævnet holder 
jeg fast i. 
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Kommentar 8: Mødet med Niels Lehmann d. 28. maj 2010  
(s. 3, afsn. 4-5, s. 4, afsn. 1-2) 
 
 
8.1: Fortielse af det referat, som Niels Lehmann fik 

Niels Lehmann hævder at han ikke har skriftligt noteret, hvordan han har imødegået min 
kritik vedr. udgrænsningen af historisk arbejdende kollegaer på instituttet. Det er forkert: 
Niels Lehmann er i besiddelse af et referat fra juni 2010, som jeg skrev og som han selv samt 
bisidderen godkendte.6 I Bilag 8 findes referatet samt en beskrivelse af den baggrund, som har 
givet mig anledning til min kritik. 
I referatet har jeg nøjagtigt noteret hvordan Niels Lehmann er imødegået min kritik (Bilag 8, s. 
5). Det har Niels Lehmann godkendt; alligevel har han benyttet lejligheden for at nægte en 
gang til at tingene er sådan, som jeg oplever dem og som det også blev bekræftet af min 
bisidder Jørn Erslev Andersen. 
 
 
8.2: Pligtforsømmelse 

Niels Lehmann har i sit ansvar som institutleder ikke drøftet med mig på mødet den 28. maj 
2010, hvorfor og hvordan eksakt jeg oplever sådan en udgrænsning i mit eget arbejde. 
 
 
8.3: Falsk påstand om mødets indhold og Niels Lehmanns handlen 

Niels Lehmann hævder at han ”gjorde sig megen umage at tilbagevise, at ledelsen 
sanktionerede sådan en udgrænsning” (s. 3, afsn. 5). Faktisk fortier han at Jørn Erslev 
Andersen bekræftede min oplevelse af udgrænsning med et eksempel fra an anden afdeling, 
nemlig Litteraturvidenskab. Han nævnte en klage af kollegaen Mads Rosendahl Thomsen 
(Litteraturhistorie). Niels Lehmann kommenterede dette eksempel med: ”Det må vi tage 
ud under mobning i APV-undersøgelsen”. Dette fortier han nu i sin redegørelse for 
mødet. 
 
Niels Lehmann nævner at han ”på baggrund af (sit) mangeårige kendskab til alle musikfagets 
medarbejdere havde meget svært ved med at forestille (sig), at de havde denne indstilling”, 
nemlig udgrænsningen af en vis faglig tilgang.  
Her fortier han de mange konflikter inden for faget Musikvidenskab, som er kendt på hele 
instituttet og som har været der i flere årtier (jf. Kommentar 29 nedenfor). Der findes flere 
vidner for disse konflikter, og kollegaerne Erling Kullberg og Thomas Holme Hansen har selv 
givet skriftligt udtryk til deres utilfredshed med hvordan deres historiske faglighed bliver 
behandlet på afdelingen (jf. de to bilag med deres mails til min dokumentation for 
Problemkompleks 3 i min klage fra 4. marts 2012). Enten har Niels Lehmann forsømmet 
sin ledelsespligt ved at ignorere at der findes disse alvorlige problemer, eller han taler 
ikke sandt om sit kendskab til den virkelige situation. 
 
Niels Lehmann hævder desuden at han ”gjorde det som ved tidligere uformelle samtaler klart, 
hvad der ligger til grund for, at studieordningerne på det daværende Institut for Æstetitiske 
Fag er præget af den faglig bredde” (s. 4, afsn. 2). Det er en falsk påstand. Niels Lehmann 

                                                 
6 Jeg har desværre ikke længere den mail med referatet som jeg sendte Niels Lehmann i juni 2010, fordi jeg 
anede ikke ved dette tidspunkt, at det kunne blive vigtigt at gemme hele min mailveksel med institutlederen. 
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talte overhovedet ikke om fagene og deres sammensætning på mødet d. 28. maj 2010. Ellers 
ville jeg have noteret det i det referat, som Niels Lehmann selv nævner.7 
Jeg blev, som i alle andre aspekter, aldrig orienteret om hvordan det forholder sig med 
fagenes sammensætning og med studienævnets magt over undervisningen på Instituttet 
for Æstetiske Fag. Det er én af de afgørende grunde, hvorfor jeg prøvede i så lang tid at 
argumentere med min internationale erfaring (som jeg troede at det også var gældende i 
Danmark), hvor netop denne erfaring slet ikke passe og ikke var ønsket. 
 
 
8.4: Ingen ledelseshandling 

Det er desuden vildledende, at Niels Lehmann betegner mødet som ”ledelseshandling”, 
som skulle stå i sammenhæng med de første problemer, der viste sig i min arbejdssituation. 
Det var mig, som udtrykkeligt havde ansøgt mødet, det var intet initiativ, som kom fra 
institutlederen.  
Faktisk havde jeg allerede haft et meget kort møde med Niels Lehmann den 28. april 
2010, som han fortier i sin redegørelse. Det var ligeledes mig, som ansøgte mødet, og der 
fremlagte jeg problematikken i musikfaget og min bekymring om, at det, som udbydes i 
musikstudiet på ingen måde tilsvarer det internationale niveau. Sit svar var en benægtelse at 
tingene er sådan, som jeg – eksperten i faget – beskriver dem. 
Han har aldrig reageret på min kritik, bedt mig om at uddybe den eller at forklare, hvorfor 
situationen skaber vanskelighederne for mig i mit arbejde på afdelingen. 
 
Ingen af disse møder var ledelseshandlinger, men mine egne initiativer for at få hjælp i en 
arbejdssituation, som jeg i stigende grad opfattede som uduelig. Det var mit formål at drøfte 
problemerne med min ledelse og at finde en løsning til alle parters gavn. 
 
 
 

                                                 
7 Niels Lehmann fremfører bisidderen Jørn Erslev Andersen som vidne. Jørn Erslev Andersen drøftede mange af 
instituttets problemer med mig og bekræftede mine iagttagelser op til juni 2010. I juni 2010 meldte han til mig at 
han ikke ville komme i konflikt med Niels Lehmann og dermed ikke ønskede at eksponere sig. Siden juni 2010 
har vi kun haft overfladisk kontakt, og han undgår at tale om min arbejdssituation med mig. Jørn Erslev 
Andersen, som stadig arbejder på Niels Lehmanns institut, vil på ingen måde være en inhabil vidne. 
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Kommentar 9: Niels Lehmanns beskrivelse at mit møde med dekanen  
(s. 4, afsn. 4-5) 
 
 
9.1: Vidner til mødet 

Niels Lehmann beskriver mit møde med dekan Bodil Due den 8. juni 2010, hvor han ikke var 
tilstede. Hvor har han fået oplysninger om dette møde? Hvorfor er det ikke den tidligere 
dekan Bodil Due selv, som redegører for dette møde? 
 
Det kan godt være at den tidligere dekan Bodil Due og den tidligere forskningsdekan Johnny 
Laursen nu bekræfter alt, som Niels Lehmann fremfører i sin beskrivelse – men disse 
personer hører alle til den samme ledelseskreds på Aarhus Universitet, som må gøre alt for at 
beskytte sit ”image” i offentligheden og skyde skylden på den person, som har ytret sig kritisk 
i offentligheden. Dermed kan støttende udsagn fra denne personkreds ikke regnes som 
uvildige. 
 
Lige som på mit møde med Niels Lehmann d. 28. maj 2010 var min bisidder på mødet med 
dekanen min kollega Jørn Erslev Andersen fra IÆF. Som jeg fremlægger i Kommentar 8, 
fodnote 4, kan Jørn Erslev Andersen ikke regnes som inhabil vidne. 
 
Niels Lehmann fremlægger at dekan Bodil Due vil kunne bekræfte sin beskrivelse. Eftersom 
min opfattelse af mødet var meget anderledes og eftersom der ikke foreligger noget skriftligt 
om dette møde, står der nu påstand mod påstand.  
 
 
9.2: Ledelsens standard-argumentationsstrategi 

I sin kommentar bruger Niels Lehmann AU-ledelsens standard-svar at Bodil Due ”ikke kunne 
genkende beskrivelsen af forholdene”. Det er den standardformulering som jeg offentligt har 
identificeret som argument, der ødelægger enhver form for frugtbar debat (jf. – en 
formulering, som jeg og kritiske kollegaer utallige gange har hørt på Aarhus Universitet. 
Når lederen konstaterer at han/hun ”ikke kan genkende det billede, som bliver tegnet”, er 
diskussionen afsluttet, fordi det er jo lederen, som har ret. Dermed har eksperter, der ønsker at 
henvise til problemer og forslå løsningsmuligheder, ingen chance i den såkaldte ”debat” på 
mit fakultet. 
 
 
9.3: Falsk udsagn om en angiveligt ”uforsonlig” tone 

Niels Lehmann hævder at jeg ytrede en ”voldsom kritik” på mødet med dekanen og at jeg 
bruge en ”uforsonlig” tone. Ordbruget viser at han projicerer ledelsens negative nuværende 
negative bedømmelse på et møde som fandt sted næsten to år siden og som på ingen måde var 
præget af aggressivitet fra min side. 
Dekanen selv har i mødet den 8. juni ikke konstateret at jeg har brugt en ”uforsonlig” tone og 
har heller ikke givet mig mulighed for et nyt møde, hvor jeg kunne have fordybet den kritik, 
som jeg prøvede at fremlægge. At tale om en ”uforsonlig” tone i en samtale, som jeg 
havde glædet mig til og hvor jeg håbede for at få hjælp i min arbejdssitution af netop 
den dekan, som havde kaldt mig til universitetet, er grovt fordrejende. Det er en tydelig 
projektion på fortiden af den nye dekans og mine kollegaers nuværende påstand at jeg 
bruger en ”uforsonlig tone” i min kommunikation. Denne projektion fordrejer både 
fakta og kronologien. 
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Vedr. en ”uforsonlig” eller ”respektløs” tone jf. desuden Kommentar 52 nedenfor. 
9.10: Mødets indhold efter min opfattelse 

Dekan Bodil Due havde ansat mig i maj 2009. Ud over en kort samtale i oktober 2010 havde 
vi ikke haft en mulighed at tale sammen. Det var min anliggende siden forår 2010 at kunne 
tale med hende om min arbejdssituation og spørge hende, hvor vidt vi kunne finde en løsning 
hvor mine kvalifikationer som kulturhistoriker bedre kunne blive brugt. Der var ingen grund 
til at fremføre en ”voldsom” kritik i mødet, og det gjorde jeg heller ikke. 
 
Faktisk fik jeg ingen stor chance til at fremlægge min kritik af forholdene til dekanen på dette 
mødet: Jeg ytrede jeg med forsigtighed – der kan ikke være tale om en ”uforsonlig” tone, jeg 
havde for stor respekt for dekanen for at kunne tænke mig at ytre tydelig kritik – at det 
historiske arbejde blev nedprioriteret på IÆF og at jeg derfor havde udarbejdet et forslag til et 
Center for Kulturhistorie som et forum for de historisk arbejdende kollegaer. Dekanens svar 
kom i skarp tone: ”Er du kommet hertil for at ytre kritik??”  
Derefter var samtalen, som havde startet positivt idet jeg overrakte min nyudgivet antologi 
med en stor artikel dediceret til Bodil Due, meget vanskelig. Dekanen afviste mit forslag for 
at etablere et center med ordene: ”Nu skal du først arbejde her i nogen tid, og om ti år kan 
man så overveje videre. Det ville ja også skabe misundelse blandt kollegaerne hvis du fik et 
center så kort efter din ansættelse.” 
 
Eftersom mine arbejdsvilkår allerede ved dette tidspunkt var meget utilfredsstillende, var 
denne samtale, som jeg i mange uger havde håbet for at kunne føre med godt resultat ekstrem 
nedslående for mig.  
Søren Fauth, professor på AUs Afdeling for Tysk, som var min vigtigste samtalepartner i 
sommer 2010, vil evt. være beredt til at bekræfte at jeg græd i vores personlige samtale efter 
dette møde med dekanen, fordi jeg havde mistet mit brændende håb om at kunne udhandle 
bedre arbejdsvilkår med dekanen på dette mødet. 
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Kommentar 10: Det angivelige ”store mødeaktivitet” (s. 3, afsn. 3) 
 
 
10.1: Falsk påstand om ”stor mødeaktivitet” 

Niels Lehmann hævder at jeg indledte en”stor mødeaktivitet” (s. 3, afsn. 3) med forskellige 
ledlesesinstanser fordi jeg ikke fandt mig tilrette i mit arbejde. Faktisk fandtes der eksakt fire 
møder om dette i månederne maj og juni 2010, og én af dem var intet møde, men en 
venskabelig samtale med en kollega. 
 
28. maj 2010: møde med institutleder Niels Lehmann, bisidder Jørn Erslev Andersen.8 

8. juni 2010: langt forventet møde med dekan Bodil Due, bisidder Jørn Erslev Andersen.9 

24. juni 2010: venskabelig sammenvær med professor Svend Erik Larsen (Litteraturhistorie) 

25. juni 2010: møde med studieleder Lars Kiel Bertelsen 

 
 
10.2 Samtale med prof. Svend Erik Larsen 

Den 24. juni 2010 havde jeg min kollega professor Svend Erik Larsen som overnatningsgæst 
hjemme hos mig. Svend Erik Larsen og jeg havde udviklet et venskabeligt forhold siden 
oktober 2009, uafhængigt af sin funktion som formand for bedømmelsesudvalget til min 
fastansættelse (vi talte aldrig om det). Jeg havde flere gange spurgt ham om råd vedr. den 
danske undervisningskultur og Svend Eriks udvikling af videoundervisning. Den 24. juni om 
aftenen fremlagte jeg alle problemer på min afdeling og den desperate situation i min 
undervisning til ham. Han gav mig det gode råd at tale med DM-tillidsrepræsentanten Per 
Dahl om min situation. Per Dahl har været ansat som lektor i Litteraturhistorie, altså på Niels 
Lehmanns institut, i mange år.10  
Svend Erik Larsen informerede mig om at afdelingen for Musikvidenskab ”har altid 
været den mest konfliktfyldte afdeling på instituttet” og at man på instituttet kendte 
godt til den tvangs-konsensus, som kollegiet blev underlagt af faglederen. 
 

                                                 
8 Jeg ville selv aldrig have haft en bisidder med. Bisidder-funktionen var noget fuldkommen nyt til mig, det er 
ikke kendt i lignende situationer på tyske universiteter, hvor man fører sine samtaler alene med en leder og ikke 
har brug for en vidne til det, som lederen siger. Jørn Erslev forslog i en personlig samtale inden 28. maj 2010 at 
han kunne komme med, og det takkede jeg, da jeg hørte om bisidder-funktionen, ja til. Det var min interesse at 
have en kollega med, der kunne bekræfte at mine oplevelser om udgrænsning også findes på andre afdelinger. 
9  
10 Jeg havde i august 2010 min første samtale med Per Dahl. Det er ikke muligt at fremlægge her, hvordan han 
som tillidsrepræsentant har skadet mig i perioden sommer 2010 – marts 2012. Jeg har haft talløse samtaler med 
Per Dahl, som nok var hjælpsomme for en vis personlig aflastning, men i det hele taget har Per Dahl primært 
indtaget AU-ledelsens perspektiv og indtil marts 2012 ikke støttet mig på nævneværdig måde. I interviewet ”Der 
var ikke andet at gøre” lyver han så ligefrem idet han siger at han har orienteret mig om hvad en 
mobningsanklage betyder. Det har han aldrig gjort, og han har forsømmet sin pligt at plædere for en mediering i 
de konflikter, som han vidste alt om siden august 2010. Det er helt tydeligt, at han repræsenterer AU-ledelsens 
og ikke min, DM-medlemmets, interesser. 
Det samme gælder DMs juridiske bistand i Aarhus, Charlotte Fog-Nielsen, som har været ansat på AUs 
Teologiske Fakultet i mange år indtil hun vekslede til DM. Ingen af dem har givet mig den støtte som et medlem 
skulle få fra sin fagforening. I januar 2012 prøvede Charlotte Fog-Nielsen at true mig til tavshed med hensyn til 
dekanens advarsel og at – mod min vilje – indgå fratrædelsesforhandlinger så hurtigt som muligt, selvom hun 
nogle få dage tidligere havde konstateret at det ”nu ville være det dårligste tidspunkt at indlede 
fratrædelsesforhandlinger”.  
Lektor Asger Sørensen fra Aarhus Universitet, DPU, informerede mig i en telefonsamtale den 19. februar 
2012: ”Det er kendt i hele Danmark at på Aarhus Universitet ledelsen og DM-repræsentanterne er særligt 
indviklet med hinanden.” 
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10.3: Mødet med studieleder Lars Kiel Bertelsen 

Den 25. juni 2010 havde jeg så et langt aftalt møde med studieleder Lars Kiel Bertelsen. Her 
beskrev jeg hele min fortvivelse over en undervisningssituation til ham, hvor jeg bliver 
tvunget til at undervise fagindholde som jeg ikke kan stå ind for og konfronteret med 
studerende, som ingen interesse har i musikalsk repertoire og dens historiske kontekst, altså i 
de faglige indholde som jeg havde undervist med stor succes og glæde i de seneste 12 år. 
Lars Kiel Bertelsen mente, at jeg måske over meget lang tid kunne komme frem til en 
ændring af forholdene. Men han bød mig intet svar på hvordan jeg endelig kunne undervise 
det, som jeg er kvalificeret til og som jeg som professor blev kaldt for. Efter mødet lavede jeg 
en skriftlig analyse af faget og dens problematisk til Lars Kiel Bertelsen, hvor jeg også, i 
sammenhæng med den aktuelle fakultets- og institutsfusion, som universitetet havde netop 
indledt, lavede nogle forslag, hvordan de forskellige kompetencer i faget kunne bedre 
udnyttes (Bilag 7).  
Lars Kiel Bertelsen svarede aldrig på denne mail. Dermed har han ligeledes forsømmet 
sin ledelsespligt over for mig, en ansat som søgte råd og drøftelse af problemløsninger 
hos ham. 
 
 
 
Disse møder udgør den ”store mødeaktivitet”, som Niels Lehmann nævner i kritisk tone. Jeg 
har ellers talt med en række kollegaer i sommer og efterår 2010, men det var faglige møder 
hvor vi planlagte samarbejde og fællesinitiativer. Det tilsvarer netop mine opgaver som 
professor på Aarhus Universitet. Det var alligevel sigende for mig, at disse kollegaer, i 
sammenhæng med vore faglige drøftelser og projektplaner, alle bekræftede mine iagttagelser 
og min bekymring om det faglige niveau og om den alt for dominerende udvikling mod en 
helt erhvervsrettet uddannelse, som ingenting har med akademisk arbejde at gøre. Det er 
derfor, at jeg følte mig til sidst berettiget til at ytre min kritik offentligt: Mine oplevelser 
er ikke et enkelttilfælde, men de er symptomatiske for et helt system. 
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Kommentar 11: ”Konflikt” om en dårlig eksamensopgave (s. 5, afsn. 1) 
 
 
Niels Lehmann fremfører til en uenighed i bedømmelsen af en eksamensopgave som”en af de 
første mindre konflikter” (s. 4, afsn. 6). 
Det virker overraskende i fremstillingen af konfliktens helhed at Niels Lehmann føler sig nødt 
til at henvise til denn begivenhed som ”konflikt”. Det var en uenighed blandt kollegaer, 
som er helt normal i den akademiske arbejdsproces og som blev afklaret i venlighed 
med en kort drøftelse af sagen. Faktisk kunne begivenheden lige så godt tjene til at vise, 
at et samarbejde med mig var meget godt muligt, også i situationer af uenighed. 
Niels Lehmann fortier, at min kollega Steen Kaargaard Nielsen og jeg blev hurtigt enige og 
så intet problem i hele sagen. 
 
Jeg var meget forundret over eksamensopgavens dårlige kvalitet, ikke mindst, fordi denne 
student havde fået uproportionalt megen vejledning fra mig og nu overraskede mig med en 
opgave, som ingenting havde med det emne at gøre, som jeg havde vejledt ham om. Jeg 
kunne godt se efter de første tre sider, at denne opgave kunne ikke bedømmes som bestået.  
Det meldte jeg til Steen Kaargaard Nielsen og, eftersom det omhandlede en opgave der skulle 
bedømmes som ”ikke bestået”, også til fagleder Pia Rasmussen. Jeg vedhæfter mailvekslen, 
som er præget af den venskabelige tone (på trods af min ophidselse over opgavens dårlige 
kvalitet), som Bilag 8a. Mailvekslen blev fulgt af en venlig telefonsamtale, hvor Steen 
Kaargaard Nielsen også indrømmede, at den problematiske vejledningsproces med Johannes 
Gammelby faktisk kastede et vigtigt lys på Johannes’ aktuelle eksamensopgave (som han 
havde nægtet i sine mails). Vi blev enige om at opgaven var ikke bestået og hvordan jeg ville 
give Johannes Gammelby efterkritik. 
Steen Kaargaard Nielsen opfordrede mig desuden at ikke give Johannes yderligere vejledning 
fordi ”sin vejledningstid er brugt op”. Det var overraskende for mig, fordi jeg var ikke vænt til 
at man indfører kunstige begrænsninger i vejledningstiden. For mig var det en selvfølge at 
give en student alt støtte jeg kunne, uanset hvor megen tid det kræver. Det var kun senere i 
sommer 2010 at jeg fik at vide hvad et timeregnskab er  
 
Det hele var altså en normal og venlig begivenhed som det sker talløse gange i eksamenspro-
cessen mellem kollegaer, og jeg kan ikke se hvorfor institutlederen mener at den må 
fremhæves som ”en af de første mindre konflikter”. 
 
Jeg kan kun læse Niels Lehmanns fremhævelse af denne begivenhed som projektion af sin 
senere negative bedømmelse på en harmløs begivenhed i fortiden. 
 

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen



Linda Maria Koldau: Kommentar til AUs redegørelse (J.nr. 2012-0748-8111/UL4) 
 

 41 

Kommentar 12: Undervisningstildeling som ”ledelseshandling”?  
(s. 5, afsn. 3) 
 
 
Igen betegner Niels Lehmann en proces, der ingenting har med en ledelseshandling i en 
verserende konflikt at gøre, som ”ledelseshandling”. 
Der findes desuden flere problematiske udsagn og forhold afsnit 3 og 4 vedr. undervisnings-
tildelingen. 
 
12.1: Min undervisningsforpligtelse i det første år 

Lehmanns udsagn at jeg ”for første gang skulle have fuld undervisningsporteføjle i E10” er 
fejlagtig og vildledende. Da jeg blev ansat i september 2009 fik jeg at vide fra faglederen at 
jeg i dette efterårssemester (E09) ikke skulle få egne kurser, fordi planlægningen var afsluttet. 
Jeg underviste så fem gange som gæsteforelæser i tre forskellige kurser. Desuden var jeg med 
som gæst i Pia Rasmussens kursus ”Audiovisuelt udtryk” igennem hele semestret samt i flere 
undervisningsgange hos Charlotte Rørdam Larsen, Mads Krogh, Steen Kaargaard Nielsen og 
Thomas Holme Hansen.  
Om foråret 2010 fik jeg fuld undervisningsporteføjle idet jeg var fuldgyldig underviser i et 
tværfagligt team med tre undervisere (BA-projekt-kursus med kunsthistorikeren Hans Jørgen 
Frederiksen og litteraturhistorikeren Per Dahl), hvor jeg så overtog vejledning for seks 
Bachelor-opgaver. Det andet kursus var kurset ”Musik, lyd og betydning”, som jeg var 
ansvarlig for; ifølge studieordningen og faglederens ønske måtte jeg alligevel invitere i alt 8 
gæsteforelæsere og så fik kun mulighed for 4 egne foreslæsninger. Denne undervisning er en 
fuldgyldig opfyldning af mine 6 timer undervisningsforpligtelse per uge, så at jeg startede at 
undervise fuld ud i forår 2010.  
 
Situationen var alligevel meget utilfredsstillende for mig, fordi jeg var tvunget til at undervise 
i områder som ikke tilsvarer min kvalifikation og i begge kurser med studerende, der ingen 
interesse har i det, som jeg som bredt kvalificeret musik- og kulturhistoriker kan tilbyde. Det 
er netop derfor at jeg startede at drøfte problematikken af min undervisningssituation i maj 
2010. 
 
 
12.2: En problematisk ledelseshandling i sammenhæng med akademisk konkurrence 

Den 10. januar 2010 informerede Pia Rasmussen mig i en telefonsamtale, uden at jeg havde 

spurgt hende om det, om at min kollega Thomas Holme Hansen opfatter mig som en 
provokation og som en trussel: Jeg er kvalificeret i det samme musikhistoriske område som 
han er, jeg er yngre, jeg kommer udefra og jeg er blevet sat ind på professoratet. Faglederen 
var altså meget tidligt klar over at Thomas Holme Hansen havde et problem med mig i min 
position som professor. Hvorfor besluttede hun så at vi alligevel skulle arbejde sammen i et 
fælles kursus?  
Niels Lehmann fremstiller det som en ”ledelseshandling” som skal løse konflikter, at jeg blev 
sat til undervisningsteams med Pia Rasmussen og Thomas Holme Hansen – i en tid, hvor der 
allerede havde aftegnet sig klare konflikter med netop disse to kollegaer. Hvis den normale 
proces af undervisningstildeling fra faglederens side overhovedet kan regnes 
som ”ledelseshandling”, så har den været i dette tilfælde en i høj grad kontraproduktiv 
handling, nemlig et skridt der kun kunne intensivere konflikten. 
 
 
 

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen



Linda Maria Koldau: Kommentar til AUs redegørelse (J.nr. 2012-0748-8111/UL4) 
 

 42 

 
12.3: Undervisning i teams – et særtræk i Musikvidenskab 

Det er på ingen måde normalt på Aarhus Universitet at næsten alle kurser skal undervises i 
teams, dvs. med to eller flere undervisere, som Niels Lehmann hævder det på s. 5, afsn. 4. Det 
er primært på faget Musik, og især i de musikvidenskabelige kurser, hvor fagleder Pia 
Rasmussen opretholder princippet at det altid skal være teams. Flere kollegaer, både på mit 
institut og på andre institutter, har meldt ud til mig at det er meget usædvanligt og at de 
aldrig bliver tvunget i teams i deres undervisning. 
Efter de første to semestre har jeg følt mig kontrolleret og indskrænket af denne team-
undervisning. Jeg har ikke fået en chance at udfolde mine egne erfaringer og principper, alt 
var fastskrevet (op til den eksakte litteratur der skulle gives de studerende at læse), der var 
ingen frihed og intet rum for kreativitet i undervisningen. 
 
Eftersom det kun er på Musikvidenskab at underviserne skal spændes fast i 
fællesundervisning må jeg se det her som et af de generelle problemer der findes på 
afdelingen. Det blev bekræftet af DM-tillidsrepræsentant Per Dahl i vores første samtale i 
august 2010: ”Der er kommet flere klager fra Musikafdelingen at Pia Rasmussen holder de 
ansatte i alt for kort snor.” 
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Kommentar 13: Sygefravær i efteråret 2010 (s. 5, afsn. 4-5) 
 
 
Niels Lehmann bruger min sygefravær om efteråret 2010 for at fremstille mig som den 
ansvarlige for de tiltagende problemer i samarbejdet. Der findes falske påstande samt 
en vigtig fortielse i sin fremstilling. 
I afsnit 4 hævder Niels Lehmann at de underviserteams, som Pia Rasmussen skaber på 
Musikafdelingen, skulle have været en måde for at ”udvide (mit) kendskab til danske 
undervisningsforhold” og at min sygefravær har indskrænket dette samarbejde. Det har jeg 
fire kommentarer til. 
 
 
13.1 ”Samarbejde” i undervisningen? 

Det ”samarbejde” på afdelingen, som jeg lige fra starten har oplevet, kun har haft et eneste 
princip: ”Kig hvordan vi gør det og tilpas dig til det.”  
Det var et princip at der aldrig er blevet spurgt efter mine egne erfaringer og metoder. Jeg 
kom faktisk til Aarhus Universitet med i alt 15 års undervisningserfaring og med en 
udnævnelse til årets bedste underviser på Universität Frankfurt am Main. Lige som i alle 
andre områder blev det simpelthen forudsat at jeg skulle glemme alle mine kvalifikationer og 
kompetencer og underkaste mig det, som regnes som ”normalt” og ”rigtigt” på Instituttet for 
Æstetiske Fag. Uden at det nogensinde bliver sagt, hvad der egentligt regnes som ”normalt” 
og ”rigtigt” på instituttet: Den nytilkomne får ingen indledning og ingen information om 
skrevne og uskrevne regler. 
Jeg vedlægger en tidligere kollegas vidnesbyrd at hun har oplevet lignende, som til sidst, efter 
seks års forgæves kamp og frustrationer, har ført hende til at forlade instituttet, på trods af to 
tilbud for lektorstillinger som hun fik fra AU (Bilag 9). Efter seks år på Niels Lehmanns 
institut var hun beredt til at give op hendes universitetskarriere – og det har hun gjort uden at 
angre sig op til i dag. 
 
 
13.2: Mit eget engagement i forberedelsen af fællesundervisningen 

Niels Lehmann hævder at min sygefravær i august ”besværliggjorde kommunikation og 
planlægning af undervisningen”. Det er en falsk påstand.  
Thomas Holme Hansen og jeg har så tidligt som den 11. juni 2010 begyndt at planlægge 
kurset. Jeg har, som han ønskede, leveret planer og udkast, mens han aldrig har sendt mig 
noget af sine tanker og ideer. Min anmodning at få kendskab til sine planer har så ført til den 
første alvorlige konflikt med ham (Bilag 10). DM-tillidsmand Per Dahls kommentar til denne 
sag (telefonsamtale 10. oktober 2011): ”Noget af den her kaliber har jeg aldrig oplevet på 
vores institut.” Fagleder Pia Rasmussen har til sidst støttet Thomas Holme Hansen i sit ønske 
at overtage kontrol for kurset og lade mig kun undervise nogle fire forelæsninger, mens han 
ville stå for hele vejledningen og eksamen. Det har jeg afvist, fordi det ville have reduceret 
min rolle til en slags undervisningsassistent til Thomas Holme Hansen. 
Jeg har selv kontaktet de kollegaer, som jeg skulle samarbejde med, og afholdt mange møder 
for undervisningsforberedelsen. I august/september 2010 fik jeg derimod aldrig en opfordring 
fra mine kollegaer at de gerne ville sætte sig sammen med mig og planlægge kurset, ud over 
de to møder som allerede var blevet afholdt med Thomas Holme Hansen i juni 2010. 
 
I perioden forår 2010 – efterår 2011 har faktisk ingen af mine kollegaer nogensinde en særlig 
interesse i at samarbejde med mig eller at drøfte planlægningen af den fælles undervisning – 
initiativet gik ud fra mig, da jeg blev informeret om de personer, som jeg skulle undervise 
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med. Derfor må der spørges, hvorfor den fravær pga. sygdom eller hjemmearbejde, som er 
helt normal hos andre kollegaer, især hvis de er pendlere lige som jeg, i mit tilfælde laves om 
til en grund for ”samarbejdsproblemer”. 
 
 
13.3 Niels Lehmanns pligtforsømmelse med hensyn til sygefravær 

Jeg havde 20 meldte sygdomsdage i august 2010. Det ville have været Niels Lehmanns pligt i 
dette tilfælde at føre en sygefraværssamtale med mig. Hvorfor har han ikke gjort det? 
 
 
13.4: Fortielse af en uberettiget anklage, der bygger på en falsk påstand 

Niels Lehmann fortier at dekanen i sammenhæng med min sygefravær i november 2010 
uretfærdigt anklagede mig d. 10. januar 2012 for at have deltaget i en konference d. 19. 
november 2010, mens jeg var sygemeldt.  
Dekanens anklage bygger på en falsk påstand. Jeg har faktisk en lægeattest, som jeg måtte 
fremlægge til mine kollegaer i Barcelona da jeg aflyste min deltagelse pga. sygdom, fordi 
kollegaerne ellers ville ikke have fået erstatning for det flybillet, som de havde købt for mig. 
Jeg var aldrig i Barcelona, og det meldte jeg også til faglederen i november 2010.  
Dekanens bebrejdelse viser, at ledelsen forsøger at finde argumenter mod mig, uden at 
de overhovedet undersøger nøjagtigt den dokumentation om mine arbejdsforhold, som 
de har.  
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Kommentar 14: Sygefravær og lægebehandlinger på mit bopæl (s. 5, afsn. 5) 
 
 
Niels Lehmann hævder at han ”accepterede” mine behandlinger hos den fysioterapeut på mit 
bopæl i Tyskland.  
 
Dette udsagn forudsætter at der blev talt om mine behandlinger og om nødvendigheden at de 
forgår på mit bopæl. Faktisk har Niels Lehmann aldrig talt om min sygefravær og de 
nødvendige behandlinger med mig. Han modtog min besked i efterår 2010 at jeg har 
nødvendige behandlinger som skal udføres i Tyskland og at jeg arbejder selvfølgeligt alle 
dage, når jeg har behandling (som tog ca. 2 timer per dag). Han forslog at jeg kunne lade mig 
deltidssygemelde for disse behandlinger, men det afviste jeg, fordi jeg godt kunne arbejde 
resten af dagen og ønskede ikke at blive sygemeldt.  
 
Ellers har Niels Lehmann fuldkommen ignoreret min sygefravær og dermed forsømmet 
sin pligt som institutleder: Ifølge AUS Personalepolitik er han forpligtet til at føre 
samtaler med en ansat når der er en længere eller flere kortere sygdomsperioder (Bilag 
11, s. 20; samme regler gjaldt også i den tidligere Personalepolitik, dvs. i året 2010). Det 
har Niels Lehmann aldrig gjort. Nu laver han og dekan Mette Thunø min sygefravær – 
som beviseligt skyldes uduelige arbejdsvilkår og chikanerne på min arbejdsplads – om 
til bebrejdelsen, at et samarbejde med mig har ikke været muligt.  
Min sygefravær er nævnt i advarslen og blandet sammen med min angivelige store 
fravær, som faktisk har været en del af min pligtopflydning som professor (s. 3, Punkt 4). 
 
Jeg har, når jeg var syg, sørget for at alle behandlinger ligger sådan at det mindst indskrænker 
mit arbejde på universitetet og at jeg altid arbejder for universitetet også på 
behandlingesdagene, når det er muligt. Mine studerende har tilbagemeldt at de fik mere og 
bedre vejledning hos mig end hos andre kollegaer, så at der fra de studerendes side aldrig har 
været et problem med min lægebehandling på mit bopæl. 
Eftersom der ikke er tilstedeværelsespligt for videnskabelige ansatte findes da ingen 
grund at lave mine fraværsdage om til en bebrejdelse at man ikke har kunnet samar-
bejde med mig. 
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Kommentar 15: Ingen ”ledelseshandling” vedr. undervisningsfordeling  
(s. 5, afsn. 6) 
 
 
Igen fremstiller Niels Lehmann en helt normal beslutning som ”ledelseshandling”. I kon-
flikten med Thomas Holme Hansen om det fælles musikhistoriekursus (Bilag 10), som 
fagleder Pia Rasmussen aldrig var beredt til at tale om med mig, fremlagte hun tre muligheder 
til mig: 

1. Thomas Holme Hansens forslag at overtage den fulde kontrol og give mig kun nogle 
enkelte forelæsninger. 

2. Opdelingen af kurset i to hold, som enhver skulle undervise uafhængigt. 
3. Thomas Holme Hansen overtager hele kurset i efteråret 2010. 

 
Pia Rasmussen vidste at option 1 var en krænkning og ikke kunne komme på tale for mig. 
Hun vidste ligeledes at option 2 var umulig pga. de nødvendige knæbehandlinger som jeg 
havde hver torsdag og fredag i efteråret 2010. Dermed var det klart at det kun kunne være 
option 3. Det var faktisk ikke et udvalg som hun tilbød mig. 
Eftersom Thomas Holme Hansen har forholdt sig meget ukollegialt i den fælles forberedelse 
og dermed har ødelagt fundamentet for den planlagte fællesundervisning har hele processen 
ført til, at den eneste mulighed blev en overdragelse af hele kurset til Thomas Holme Hansen. 
Dermed fik jeg heller ikke i det tredje semester efter min ansættelse en chance at endelig 
undervise noget som jeg er kvalificeret til og som jeg var blevet kaldt for. 
 
Institutleder Niels Lehmann understreger Thomas Holme Hansens generositet i at sige ja til 
option 3 (s. 6, afsn. 1). I virkelighed opnåede Thomas Holme Hansen simpelthen det, som han 
havde forslået i konflikten, nemlig at hele kontrollen over kurset og de studerendes vejledning 
blev overladt til ham (dette var gældende både i option 1 og 3). Løsningen var dermed 
tilfredsstillende for ham og ikke et offer. 
 
Igen må jeg konstatere at det, som Niels Lehmann fremstiller som ”ledelseshandling”, 
på ingen måde kan betegnes som en handling der har bidraget til at deeskalere den 
voksende konflikt, tværtimod. 
 
Desuden var det her på ingen måde en handling fra institutlederens side. Niels Lehmann 
selv har i virkelighed på ingen måde handlet i denne konfliktsituation: Han har 
ignoreret den mail som jeg sendte ham om sagen mandag, d. 11. oktober 2010, og hvor 
jeg bad ham om at sørge for en fair adfærd, nemlig ligebehandling og respekt også for 
mig og mine kompetencer, på min afdeling. 
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Kommentar 16: To møder med Johnny Laursen og Lea Wierøds phd-
stipendium (s. 6, afsn. 2-3) 
 
 
Jeg mangler aktindsigt i Niels Lehmanns Bilag 15 (Redegørelse fra prodekan Johnny Laursen 
angående møder med professor Linda Koldau) og kan derfor kun tage stilling til Niels 
Lehmanns gengivelse af disse møder på s. 6, afsn. 2-3. 
 
 
16.1: Ingen ledelseshandling 

Også disse to møder kan næppe betegnes som ”ledelseshandling”. Jeg har i august og oktober 
2010 udtrykkeligt bedt Johnny Laursen om at mødes med mig. Han har simpelthen sagt ja til 
det, men desværre har disse møder ikke ført den ønskede drøftelse af problemerne i min 
arbejdssituation og til udarbejdelsen af nogen løsning. Møderne var en reaktion på mit eget 
ønske, men ikke en ledelseshandling for at håndtere den konflikt, som blev mere og 
mere synligt til alle parter i løbet af året 2010. 
 
 
16.2: Det første møde med Johnny Laursen – mit ønske om samarbejde på tværs 

Det første møde fandt sted på anbefaling af rektor Lauritz Holm-Nielsen. D. 9. august 2010 
havde jeg den velkomstsamtale med rektoren, som en nyansat professor bliver inviteret til ved 
ansættelsen. På mødet sagde Holm-Nielsen blandt andet til mig: ”Hvis du gerne vil tale om 
noget med dekanen, gå til forskningsdekan Johnny Laursen og ikke til dekan Bodil Due.” 
 
Jeg aftalte så et første møde med Johnny Laursen den 13. august 2010. Det blev et tilfredsstil-
lende møde for begge parter, fordi jeg talte ikke om problemerne i min arbejdssituation, men 
udelukkende om mit ønske at etablere samarbejde på tværs af fakultetet. Da Johnny Laursen 
spurgte mig om jeg trives på instituttet, fremhævede jeg at jeg godt kunne lide muligheden for 
samarbejdet på tværs, men fortiede problemerne i min arbejdssituation, fordi mødet med 
dekan Bodil Due d. 8. juni 2010 havde vist mig, at kritik er ikke velkommen, mens mødet 
med rektoren d. 9. august, hvor jeg udelukkende talte om mine ideer for tværfagligt 
samarbejde på universitetet, havde vist mig at ledelsen reagerede støttende hvis man talte om 
visioner og ideer. 
 
Johnny Laursen gav mig så nogle navne af mulige samarbejdspartnere på Instituttet for 
Historie og på Det Teologiske Fakultet; jeg kontaktede dem og mødtes med den teologiske 
forskningsdekan få uger senere. Der blev talt om samarbejde, men jeg fik aldrig nogen 
tilbagemelding på mit forsøg at etablere kontakt og samarbejde. 
 
Den eneste gode kontakt opståede til Anders Klostergaard Petersen, afdelingsleder i 
Religionsvidenskab, som førte til flere drøftelser af min situation i perioden oktober 2010–
maj 2011 og til samarbejde i en antologi udgivet af Petersen og på et netværksmøde som jeg 
selv organiserede d. 16. maj 2011. Det var Anders Klostergaard Petersens ønske at jeg 
skulle blive flyttet til Religionsvidenskab, fordi ifølge sin vurdering var der stor behov 
for mine brede kulturhistoriske og teologiske kvalifikationer. Alligevel afbrød han 
kontakt med mig så snart artiklen i Weekendavisen var kommet ud d. 1. juni 2011. 
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16.3: Lea Wierøds phd-stipendium 

Ifølge det første møde med Johnny Laursen tog jeg kontakt til forskningsdekanen på det 
daværende Teologiske Fakultet. Denne kontakt førte i december 2010/januar 2011 til, at jeg 
kunne hjælpe kand. mag. Lea Maria Wierød med at få et phd-stipendium for hendes 
tværfaglige, historisk orienterede phd-projekt. På vores institut havde hun fået besked i maj 
2010 at et phd-projekt med en historisk orientering ”ikke passer til instituttets 
forskningsstrategi”.11 Hun fik så flere timers vejledning hos mig og jeg opmuntrede hende at 
fokusere på et tværfagligt musikhistorisk-teologisk projekt. Om efteråret 2010 sendte Lea en 
ansøgning både til phd-skolen på Teologi og til phd-skolen på mit institut. Mit institut afviste 
hendes ansøgning.12 På Teologi var man begejstret over for hendes projektskitse, og det var til 
sidst muligt at hun blev tilknyttet Grundtvig-centret. Jeg kunne alligevel ikke blive hendes 
vejleder, fordi det skulle være en person fra Teologi. 
 
Niels Lehmann hævder at Lea Wierøds sammenfinansierede stipendium ”afkræfter i 
hvert fald myten om, at historiske projekter ikke nyder fremme på fakultetet” (s. 6, afsn. 
4). 
Denne påstand er falsk i flere henseender: 

- Lea Wierøds projekt blev afvist af phd-skolen på mit institut. 
- I december 2010 så det ikke godt ud for stipendiet: Det Teologiske Fakultet ville gerne 

uddele stipendiet til Lea, men dekan Bodil Due fra det Humanistiske Fakultet nægtede 
en fællesfinansiering. Jeg blev kontaktet af Michael Schelde, leder for Grundtvigs-
Centret på Teologi, som informerede mig om, at Lea ville være nødt til at ansøge igen 
i efterår 2011, når begge fakulteter var blevet slået sammen i den store fusionsproces. 
Det ville have betydet, at Lea skulle vente et helt år og starte en helt ny ansøgning, 
selvom det Teologiske Fakultet allerede havde besluttet at tildele hende stipendiet. 
Michael Schelde betragtede og jeg det som urimeligt. 

- Den 6. januar 2011 fik jeg så besked at Michael Schelde havde benyttet sig af 
lejligheden og bedt den netop tiltrådte nye dekan Mette Thunø om at være med i 
finansieringen af Leas stipendium. I den aktuelle situation kunne Mette Thunø næppe 
afvise dette forslag om et tværfagligt phd-projekt, som eksakt tilsvarede 
fakultetets ”vision” om at skabe samarbejde på tværs af fagene. Det er derfor at Lea 
Wierød endelig fik bevilliget sit phd-stipendium. 

 
Facit: 
Fra IÆF og det gamle Humanistiske Fakultet kom der faktisk intet initiativ om at 
finansiere Lea Wierøds historisk orienterede phd-stipendium. 
 
 

                                                 
11 Udsagn af min kollega Charlotte Rørdam-Larsen, som netop var blevet udnævnt til medlem af institutlederens 
nye forskningsudvalg, jf. Bilag 8, s. 2 (underlagt i gult). 
12 I min artikel i Politiken d. 9. januar 2012, s. 5, beskriver jeg denne problematiske beslutning – et projekt bliver 
mødt med afvisning på det ene institut og med begejstring på de andre – som eksempel for den indholdsmæssige 
censur i fordelingen af phd-stipendier som jeg desværre har iagttaget i flere tilfælder. Denne problematik bliver 
bekræftet af Søren Nielsen-Man i sin artikel ”Fyringstruet Aarhus-professor har da en pointe” i Politiken d. 18. 
februar 2012, s. 4, hvor han fremlægger sine egne erfaringer med at ansøge om et phd-stipendium flere år i en 
række. 
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16.4: Fordrejelse af fakta og af kronologien 

Med sin henvisning til ”myten om, at historiske projekter ikke nyder fremme på 
fakultetet” fordrejer Niels Lehmann fakta vedr. min kritik om fagligheden. Jeg har 
aldrig påstået at historiske projekter ikke bliver fremmet på fakultetet – det ville være 
latterligt på et fakultet, som faktisk har et fag ”Historie”. Jeg har kritiseret at historiske 
projekter bliver afvist på den æstetiske phd-skole, som phd-skoleleder Morten Kyndrup stod 
for indtil januar 2012 og som omfatter fagene på IÆF. Der findes en række eksempler for 
dette, og mine kollegaer på Musikafdelingen (især Steen Kaargaard Nielsen, ifølge en samtale 
den 24. marts 2010) har selv beklaget, at nogle godt udarbejdede historiske projekter er blevet 
afvist ifølge Morten Kyndrups negative udtalelser. 
 
Ligeledes må det fremhæves at Niels Lehmann igen fordrejer kronologien. Han bebrejder 
mig med at jeg ”ikke desto mindre” – altså på trods af det stipendium som Lea Wierød fik 
tildelt i januar 2011 – turde ytre kritik af det faglige miljø på IÆF i mit møde på dekanatet d. 
30. november 2010. 
Der findes to kommentarer til det: 

- Lea Wierød fik hendes stipendium mod al forventning i januar 2011. Mit andet møde 
med Johnny Laursen, som omhandlede noget helt andet, fandt sted den 30. november 
2010 – hvordan kan jeg ”ikke desto mindre”, altså på trods af en angivelig triumf 
for det historiske (som kom først i begyndelsen af januar 2011 i form af tildelingen af 
et eneste phd-stipendium), have ytret en kritik af det faglige miljø på IÆF i november 
2011? Kronologien passer ikke. 

- Min indsats for at hjælpe en begavet kandidat til at få det stipendium som hun 
fortjente, har ingenting med mine samtaler med Johnny Laursen at gøre; hverken 
Johnny Laursen eller Niels Lehmann (der fejrer stipendiet som en succes for instituttet) 
var nogensinde involveret i processen at få dette stipendium igennem. 

 
Det er altså hverken rigtigt at Niels Lehmann fremfører Lea Wierøds stipendium som 
en succes i sin ledelsesstrategi eller at det har noget som helst med mine samtaler på 
dekanatet at gøre.  
 
 
16.5: Anden samtale med Johnny Laursen, hvor også Bodil Due var tilstede 

Den 28. oktober 2010, efter konflikten med Thomas Holme Hansen (hvor han blev støttet af 
faglederen) og med flere og flere sygdomssymptomer var min situation så desparat, at jeg bad 
Johnny Laursen om en anden samtale for at endelig kunne drøfte problemerne i min 
arbejdssituation med en person på det ansvarlige sted, nemlig dekanatet, som havde kaldt mig 
som den ”ideelle kandidat” til Aarhus Universitet. 
For at fremvise alvoren i min arbejdssituation lavede jeg tabellen ”Aftaler og Situation” 
(Bilag 12). Det var mit ønske at vende tilbage til de aftaler, som var blevet truffet i mine to 
jobsamtaler den 27. april og 7. maj 2009 og at undersøge, hvorvidt vi kunne skabe en 
situation, hvor disse aftaler endelig kunne indløses og jeg kunne i min undervisning og mit 
samarbejde med kollegaerne udfolde de kvalifikationer og kompetencer som jeg var blevet 
kaldt for. 
 
Johnny Laursen orienterede mig om at vi kunne mødes den 30. november 2010. Lidt senere 
informerede han mig om at dekanen ville være tilstede, men han svarede ikke på mit 
spørgsmål, om det ville være Bodil Due eller den nye dekan Mette Thunø, som allerede var 
inofficielt tiltrådt og tilstede på universitetet. 
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Den 30. november 2010 viste det sig så at det var Bodil Due som var med og førte samtalen. 
Hun ignorerede den tabel som jeg havde sendt som arbejdspapir og ønskede udelukkende at 
tale om ”mine undervisningsproblemer”. Blandt andet anbefalede hun at jeg skulle få 
coaching for at lære hvordan man underviser danske studerende. 
Efter samtalen lavede jeg et referat for mig selv, som jeg tilføjede som afslutning til min 
dokumentation af problemerne i min arbejdssituation (Bilag 12, s. 141–143). 
 
 
15.5: Min dokumentation af mine oplevelser i min arbejdssituation 2009/2010 

Denne vedlagte dokumentation (Bilag 13) spiller en vigtig rolle i konfliktens eskalation.  
I løbet af november 2010, da jeg var sygemeldt med alvorlige rygsmerter, lavede jeg en 
samlet dokumentation af mine katastrofale arbejdsvilkår på IÆF. Denne dokumentation skulle 
tjene som arbejdspapir for samtalen på dekanatet den 30. november 2010: Den skulle 
underbygge det, som jeg helt kort havde fremlagt i tabellen.  
Det var oprindeligt en interne dokumentation som jeg har udtrykkeligt lavet for at drøfte 
problematikken og finde frem til løsninger sammen med prodekanen og dekanen. I samtalen 
med dekan Bodil Due blev da alligevel overhovedet ikke talt om disse arbejdsvilkår, men kun 
– ifølge dekanens ønske – om ”mit undervisningsproblem”. 
Efter dekan Bodil Due havde forladt mødelokalet, tilbød jeg den endnu tilstedeværende 
prodekan Johnny Laursen dokumentationen, men han afviste den med udsagnet: ”Jeg vil helst 
ikke se den.” Dermed afviste dekanatet at beskæftige sig med de problemer, som jeg har 
dokumenteret. 
 
Derefter følte jeg mig fri til at give dokumentationen til de personer, som viste en interesse i 
den: Min ledelse ville alligevel ikke se den og beskæftige sig med problemerne ikke kun i min 
arbejdssituation, men i hele uddannelsessystemet, som min dokumentation byder 
eksemplariske eksempler for. 
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Kommentar 17: At gå til den nærmeste leder med kritikken (s. 6, afsn. 4) 
 
 
Niels Lehmann skriver i sammenhæng med dekanatsmødet den 30. november 2010: ”Johnny 
Laursen anmoder ligesom dekanen LMK om at gå til sine nærmeste ledere med kritikken.”  
Der skal anmærkes to punkter til dette. 
 
17.1 Forgæves forsøg at drøfte problematikken med mine nærmeste leder 

Ved dette tidspunkt, nemlig d. 30. november 2010, havde jeg allerede forsøgt flere gange at 
drøfte problematikken i min arbejdssituation og den dermed forbundne kritik af strukturerne 
og den ubalancerede faglighed på instituttet med:  

- fagleder Pia Rasmussen (gennemgående i perioden januar – november 2010); 
- studieleder Lars Kiel Bertelsen (25. og 27. juni 2010); 
- institutleder Niels Lehmann (28. april og 28. maj 2010 samt flere mails vedr. 

samarbejdsproblemer på afdelingen); 
- dekan Bodil Due (8. juni 2010). 

Alle disse ledere har  
a) enten afvist at drøfte problemer; 
b) eller beskyldet mig at selv skabe dem (f.eks. ved at være en dårlig underviser); 
c) eller simpelthen ignoreret min anmodning om drøftelse. 

Jeg var derfor i min fulde ret at vende mig til den næsthøjere leder – op til rektoren og 
bestyrelsesformanden, som jeg gjorde den 25. maj 2011. 
 
 
17.2 Internationale normer og institutlederens viden om problemerne i min ansættelse 

Det er normen i internationale organisationsstrukturer at man vender sig til den næsthøjere 
leder, hvis den umiddelbare leder ignorerer en ansattes anmodning om at drøfte et problem. 
Det er ligeledes normalt at man vender sig til den instans som har det endelige ansvar for 
problemet. Eftersom det var dekan Bodil Due der har ansat mig – med eksakt kendskab til 
mine kulturhistoriske kvalifikationer – i en kaldelsesproces og så sat mig ind på Niels 
Lehmanns institut, var det en selvfølge for mig at drøfte problemerne med hende. 
 
I mit første møde med DM-tillidsmand Per Dahl (første augustuge 2010; jeg har ikke gemt 
den eksakte dato) sagde Per Dahl til mig, at han, ifølge professor Svend Erik Larsens 
orientering om min situation (jf. Kommentar 10.2 ovenfor) havde talt med institutleder Niels 
Lehmann. Niels Lehmann har så sagt til ham at han ”havde jo intet valg” da dekanen 
ansat mig. Det er altså et klart udsagn at Niels Lehmann som institutleder ikke ønskede 
min ansættelse og kunne forudse at den kunne skabe problemer. 
Denne tidlige indsigt har Niels Lehmann nøje fortiet i hele konflikten. 
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Kommentar 18: MUS – ”ledelseshandling” og falske udsagn (s. 6) 
 
 
Til Niels Lehmanns redegørelse for medarbejdsudviklingssamtalen den 13. januar 2011 findes 
der to kommentarer vedr. ledelseshandling, falske udsagn og institutlederens nægtelse at 
drøfte problemerne i min arbejdssituation. 
 
 
18.1: MUS ikke som ”ledelseshandling” 

Den regulære medarbejderuviklingssamtale (MUS), som Niels Lehmann generelt er forpligtet 
til, er på ingen måde en målrettet ”ledelseshandling” som skulle tjene til at håndtere en 
verserende arbejdskonflikt. Der er en rutinehandling, som institutlederen er forpligtet til. 
Faktisk var det mig som ydtrykkeligt anmodede denne MUS, når det ifølge ledelsens rutiner 
skulle have været Niels Lehmann som – i sin funktion som institutleder – skulle fra eget 
initiativ have indkaldt mig til denne samtale. 
 
På mødet har Niels Lehmann benyttet sig af lejligheden for at endelig drøfte de problemer, 
som jeg op til januar 2011 havde oplevet i min arbejdssituation. Det arbejdspapir, som jeg 
sendte ham (jf. Bilag 14a) blev overhovedet ikke drøftet, men kun mit ønske  

a) om at blive flyttet til et institut, hvor mine kvalifikationer kan bruges; 
b) om at blive fritaget fra lærermøderne indtil dekanen har truffet en beslutning med 

hensyn til mit flytningsønske. 
 
 
18.2: Falske udsagn og undvigende argumentationsstrategi 

Der findes flere falske udsagn i Niels Lehmanns redegørelse for MUS.  
 
18.2.1: ”Stresssymptomer” som angivelig begrundelse for min fritagelse 

Det et et falsk udsagn at jeg skulle have anmodet om fritagelse fra lærermøderne pga. 
stresssymptomer.  
Der findes fire kommentarer til dette falske udsagn: 

1. Igen er det en projektion af den senere situation – nemlig de stærke stresssymptomer, 
som jeg officielt ikke har meldt til institutlederen før juli 2012 – på fortiden.13 

2. At nævne stresssymptomer – altså en medicinsk nødvendighed – som grund for mit 
ønske om fritagelse er institutlederens strategi for at retfærdige sin beslutning om at 
fritage mig fra lærermøderne, som allerede i forår 2011 blev meget kritiseret på 
afdelingen. 

3. Hvis jeg faktisk havde nævnt alvorlige stresssymptomer der skulle nødvenddiggøre en 
fritagelse fra lærermøderne – hvorfor har Niels Lehmann så ikke ført en 
sygefraværssamtale med mig, hvor der kunne være blevet afklaret hvad det er i min 
arbejdssituation, som udløser stress? 

 
Niels Lehmanns falsk udsagn er altså en projektion og forsvarsstrategi, mens den 
samtidigt vidner om dårlig ledelse. 

                                                 
13 Op til juli 2011 har jeg aldrig talt om ”stresssymptomer”, når jeg blev sygemeldt pga. symptomer der kan føres 
tilbage tilstress. Det har sin begrundelse i de tyske arbejdsforhold: en tysk professor, der indrømmer at han/hun 
lider af stress, ville med det samme tabe ansigt og bringe sin stilling i fare. Indtil sommer 2011 vidste jeg ikke, at 
det er meget anderledes i Danmark og at det overhovedet ikke er et problem at indrømme at man er syg med 
stresssymptomer. 
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18.2.2: Ledelsens argumentationsstrategi 

Niels Lehmanns bruger formuleringen ”Jeg kan på ingen måde genkende den inkompatibilitet 
mellem hendes kompetencer og hendes ansættelse på Musikvidenskab, som LMK insisterer 
på.” 
Jeg har allerede fremlagt offentligt, at formuleringen ”jeg kan ikke genkende billedet” er en 
typisk argumentationsstrategi hos AUs ledelse (Berlingske Tidende, 21. februar 2012, s. 25). 
Denne formulering bliver notorisk brugt som argument der afdøder enhver form for 
diskussion: Ledelsen spørger nemlig ikke, hvorfor den ansatte tegner sådan et billede og 
hvordan det kan være at den ansatte og lederen har så forskellige opfattelser af 
situationen. 
Ifølge Forvaltningsloven er en leder, når en ansat ønsker at drøfte et problem, forpligtet 
til at lytte og drøfte problemet. Standardformuleringen ”jeg kan ikke genkende billedet 
som du tegner”, som bliver brugt som argument der afslutter diskussionen inden 
diskussionen overhovedet blev taget op, vidner om at lederen ikke følger 
Forvaltningsloven. 
 
 
18.2.3: Falsk påstand: Ingen tale om min ansættelse og dens præmisser 

Niels Lehmann hævder at han ridsede baggrunden for min ansættelse op. Så vidt jeg husker 
samtalen har han ikke gjort dette. Det ville nemlig have givet mig mulighed for at forklare, 
hvorfor der faktisk findes en alvorlig inkompatibilitet mellem mine kvalifikationer og min 
arbejdskontekst og at spørge, hvorfor Niels Lehmann i jobsamtalen den 7. maj 2009 ikke har 
orienteret mig om at det historiske arbejde faktisk ikke spiller en rolle på sit institut, dvs. det 
institut hvor jeg skulle blive installeret. 
Det er derfor i høj grad sandsynligt at også dette udsagn er falsk. 
Vedr. Niels Lehmanns fremhævelse af min ”brede fagprofil” jf. min Kommentar 5 ovenfor. 
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Kommentar 19: MUS-referatet – en skøn facade (s. 7, afsn. 2) 
 
 
Niels Lehmann nævner at der opstod uenighed om, hvad der var blevet sagt i medarbejder-
udviklingssamtalen (s. 7, afsn. 2). Han fortier, hvilke uenigheder det er og hvilke 
indvendinger jeg har både mod sit udkast og den endelige version. 
 
Faktisk fordrejede han i sit referat-udkast fra 23. maj 2011 allerede samtalesituationen 
og fremlagte forkerte påstande om samtalens indhold. Det kommenterede jeg i min mail 
den 24. maj 2011 (Bilag 14b). 
 
Niels Lehmann svarede ikke på min mail og min anmodning om at referatet skulle blive rettet. 
Ifølge DM-tillidsrepræsentant Per Dahls mundtlige udsagn var det kun efter pres fra Per Dahl 
i et møde som han havde haft med Niels Lehmann sent i juni 2011, at institutlederen endelig 
sendte en rettet version af referatet d. 5. juli 2011.  
Jeg kunne godt se at den nye version på ingen måde var en rettelse af de forkerte påstande, 
som simpelthen var blevet slettet. Dermed gengav referatet ikke den virkelige situation, men 
kun en facade (jf. Bilag 14c). Jeg kunne sige ja til selve ordlyden, men jeg ønskede en 
drøftelse af problematikken. 
Eftersom Niels Lehmann ignorerede min anmodning om at drøfte problematikken, har 
jeg ikke undertegnet referatet, som jeg betragter som en vildledende skønne facade for 
en medarbejderudviklingssamtale, der på ingen måde tilsvarede den funktion sådan en 
samtale skulle have. 
 
Det er begrundelsen for at der ikke findes et underskrift på det endelige referat. 
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Kommentar 20: Selvmodsigelser med hensyn til mine ”angivelige 
stresssymptomer” (s. 7, afsn. 3) 
 
 
På s. 7, afsn. 3, sætter Niels Lehmann min fritagelse fra lærermøderne igen i sammenhæng 
med mine ”angivelige stressproblemer”. 
 
 
20.1 Falsk påstand, fordrejende projektion og selvmodsigelse 

Ved at tale om ”angivelige stressproblemer”, fremstiller Niels Lehmann mig som lyver. 
Faktisk viser dette udsagn hele den rodede argumentation som Niels Lehmann benytter sig af. 

a) Falsk påstand: I MUS var der ingen tale om at jeg ønskede at blive fritaget fra 
lærermøderne pga. stress. Det var først i juli 2011 at jeg orienterede Niels 
Lehmann om lægediagnosen ”stress”. 

b) Niels Lehmann projicerer sin aktuelle holdning – åbenbart at jeg ikke er rigtig 
syg, når jeg bliver sygemeldt med stress – på fortiden. 

c) Niels Lehmann forsøger at retfærdiggøre sin egne handlinger ved at beskylde 
mig – i dette tilfælde for en angiveligt falsk påstand om stress, når der faktisk 
overhovedet ikke har været tale om stress i medarbejdersamtalen d. 13. januar 
2010. 

Hele argumentationen vedr. min fritagelse fra lærermøderner er dermed diskvalificeret. 
 
 
20.2 Ingen fritagelse pga. stress 

Det må gentages at jeg på ingen måde blev fritaget fra lærermøderne pga. stress. Niels 
Lehmann imødekom mit ønske at blive fritaget fra lærermøderne, fordi jeg konstaterede at jeg 
i min kvalifikation ikke kunne bidrage til den faglige diskussion på disse møder. 
Niels Lehmanns understregning at ønsket udelukkende kom fra mig og at tillidsrepræsen-
tanten have anbefalet at lette det pres, som jeg følte mig underlagt, tjener til at forsvare sin 
meget kritiserede beslutning at fritage mig fra møderne. 
Eftersom tillidsrepræsentant Per Dahl har støttet ledelsen i mange tilfælder imod mig, sidst 
med falske påstande i Information d. 27. marts 2012, kan der ikke stoles på at han ville 
bekræfte min version i et vidnesbyrd. 
 
Fritagelsen rent faktisk lettede den stress som min arbejdssituation udløste, men det var på 
ingen måde begrundelsen for mit ønske i januar 2011 at blive fritaget fra møderne. 
Begrundelsen var faglig, og det fremlagte jeg både mundtligt og skriftligt, også over for 
kollegaerne (jf. Bilag 15). 
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Kommentar 21: Kollegaernes reaktion og det ikke-eksisterende samarbejde 
(s. 7, afsn. 4) 
 
 
Niels Lehmann beskriver kollegaernes reaktion på min fritagelse fra lærermøde. Det ønsker 
jeg at kommentere med tre punkter. 
 
 
21.1: Isolation og mangel på kollegialitet 

Ingen af mine kollegaer har nogensinde talt med mig om min arbejdssituation på afdelingen. 
Ingen af dem har nogensinde spurgt mig hvorfor jeg ikke føler mig godt tilpas. Ingen af dem 
har nogensinde informeret mig om den ”forbløffelse”, som Niels Lehmanns beslutning at 
fritage mig fra lærermøderne åbenbart har udløst. Ellers ville jeg have haft en chance at kunne 
også mundtligt den begrundelse, som jeg sendte dem skriftligt den 1. april 2010 (Bilag 15). 
 
Min isolation blev særligt tydeligt i mine sygdomsperioder: Mens jeg var syg har jeg aldrig 
modtaget en mail hvor en kollega ville have spurgt hvordan jeg har det. Det blev heller ikke 
talt om mine sygdomsperioder efter jeg var raskmeldt. Min sygdom blev simpelthen tiet ihjel, 
i en periode hvor det kunne have været en stor hjælp at drøfte med mine kollegaer hvorfor jeg 
oftere og oftere føler mig så syg, at jeg må sygemeldes.  
(Om efteråret 2010, når jeg begyndte at bleve oftere syg, havde jeg allerede fået så mange 
krænkende meldinger og mails fra min fagleder at jeg længere ikke kunne anse det som 
hensynsmæssigt at vende mig til hende vedr. denne problematik.) 
 
 
21.2 En fordrejende argumentationsstrategi 

Det hører til AU-ledelsens forsvarsstrategi at institutlederen (og dekanen) insisterer igen 
og igen, at kollegaerne ikke kunne samarbejde med mig pga. min ”store fravær”. Det er 
en fordrejelse af arbejdssituationen på vores afdeling og generelt på et universitet. 
Arbejdssituationen er præget af, at alle ansatte har meget forskellige arbejds- og undervis-
ningstider, så at der kun sjældent er mange tilstede og har tid for kontakt på samme tidspunkt. 
Jeg har oplevet tomme gange og lukkede døre igennem størstedelsen af mit arbejde på AU, 
også i den tid hvor forholdet mellem mig og kollegiet endnu var harmonisk. Arbejdsklimaet 
på Musikafdelingen er på ingen måde præget af stor personlig kontakt. 
Det er imidlertid normalt at man opretholder kontakt og træffer aftaler per mail. Jeg har 
næsten aldrig fået en personlig mail fra en kollega i de perioder hvor jeg var sygemeldt – og 
heller ikke i de helt normale arbejdsperioder siden sommer 2010. 
 
 
21.3: Uretfærdig bebrejdelse for”stor fravær” 

Ud over de sygeperioder som jeg havde har jeg ikke fraværet mit arbejdssted mere end det er 
fuldkommen normalt hos videnskabelige ansatte, især hvis de er pendlere. Der findes mange 
kollegaer på mit institut som faktisk bor i København eller andre steder i Danmark og som 
kun er på universitetet for 2-3 dage om ugen. Det er international standard, som også gælder i 
Danmark. I mit tilfælde bliver det alligevel gjort til bebrejdelsen om ”stor fravær”. 
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21.4 Intet initiativ for samarbejde fra mine kollegaers side 

Der fandtes rigelig mulighed for kontakt og samarbejde, og jeg startede en hel række 
initiativer i året 2010 (Bilag 16). Men ingen af mine kollegaer har siden min ansættelse den 1. 
september 2009 prøvet af eget initiativ at komme i kontakt med mig. De mange initiativer for 
samtaler og samarbejde i perioden september 2009 – maj 2010 kom udelukkende fra mig. 
Derefter blev jeg klar over at der ikke findes mulighed for samarbejde på min afdeling, og jeg 
orienterede så mine forsøg at skabe et godt fagligt samarbejde mod kollegaer på andre 
institutter – tilsvarende ledelsens forventning at jeg skulle skabe tværfaglige forsknings-
initiativer og samarbejde på tværs af fakultetet (aftalt den 7. maj 2009). 
Det må altså fastholdes at mine kollegaer på min afdeling ikke har søgt kontakt og 
samarbejde med mig. 
 
 
21.5: Falsk påstand om angivelig velvilje 

Niels Lehmann hævder at mine kollegaer i foråret 2011 ”på forskellig vis forsøg(te) at 
strække hånden ud” (s. 7, afsn. 4). Netop det er ikke sket, med to undtagelser. Efter min 
fritagelse fra lærermøderne var der to kollegaer, Dorte Hagen Jensen og Martin Guldberg 
Jensen, som signalerede over for mig at de gerne ville fortsætte de gode samtaler som vi 
tidligere havde haft. Dorte sagde til mig at jeg altid kunne henvende mig til hende når jeg 
havde brug for det. Det var jeg glad for. Ellers har ingen af mine kollegaer strakt en hånd ud, 
hverken før eller efter min fritagelse fra lærermøderne. 
 
 
21.6 For skarp tone 

Jeg indrømmer gerne – og med beklagelse – at tonen i min mailveksel med Steen Kaargaard 
Nielsen i begyndelsen af april var alt for skarp. Jeg senere angrede at have ladt mig forføre til 
sådan en mailveksel. Det ville have været godt ved dette tidspunkt at tale direkte med Steen, 
som jeg ikke gjorde, fordi jeg følte mig alt for såret af hele håndlingsforløbet og sin 
udelukkelse af mig fra den omtalte konference, som internationale kollegaer også havde 
spurgt efter med en vis undren (mine internationale spørgsmål til mig var a) om det er mig, en 
ekspert i filmmusik, som står for konferencen; b) hvordan det kunne være at jeg, en professor 
netop på AU, hvor konferencen finder sted, ikke findes i programmet til konferencen). 
Mailvekslen og den skarpe tone var en fejl fra min side. 
 
 
Jeg vedlægger den redegørelse for mine forsøg at etablere et godt samarbejde, som jeg sendte 
til konsulenterne Per Bøjlund og Marie Koch i november 2011 (Bilag 16). Her findes de 
mange skridt som jeg faktisk tog for at blive en del af kollegiet.  
 
Konsulenterne har ignoreret denne redegørelse. 
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Kommentar 22: Niels Lehmanns håndtering af konflikten med de 
studerende (s. 7f) 
 
 
Kommentar 22.1: Påstand om ”de” studerende 

Niels Lehmann generaliserer konflikten ved at henvise til ”de studerende”. Det faktisk kun ét 
kursus hvor der opstod konflikter, nemlig kurset ”Musik, lyd og betydning”, som jeg imod 
min vilje var tvunget igen til at undervise om forårssemestret 2011. Jeg havde talt om 
problematikken med netop dette kursus med den ”coach” fra Centret for 
Undervisningsudvikling, som dekan Bodil Due havde anbefalt mig. Resultatet var et 
undervisningskoncept, som coachen, lektor Lene Tortzen Bager, var begejstret for (vi havde 
to møder i december 2010 og januar 2011).  
Alligevel kunne de studerende ikke værdsætte den blanding af Historisk og Systematisk 
Musikvidenskab, som jeg tilbød. Undervisningsforløbet blev utilfredsstillende, både for mig 
og for de studerende. Det gik ud over de studerendes motivation: Jeg lagte mærke til, at de 
studerende ikke læste kursusbeskrivelsen, ikke forberedte undervisningen og ignorerede mine 
mails. Det førte så til den endelige konflikt, da halvdelen af kurset ikke mødte op netop i den 
lektion, hvor den amerikanske gæsteprofessor Jeffrey Kurtzman underviste. 
 
Jeg indrømmer at min mail fra 6. maj 2011 har en skarp tone, som jeg imidlertid anså for 
rimelig, fordi de studerendes uannoncerede fraværelse den 5. maj fra undervisningen kun var 
sidste led i en række handlinger i dette kursus, som jeg, underviseren, kun kunne anse som 
ansvarsløse og krænkende. Det fremlægger jeg i min redegørelse til institutlederen (Bilag 
1714). 
 
I modsætning til dette kursus har jeg haft et glimrende forhold til de studerende i de historiske 
kurser, som jeg fik lov til at undervise i forårssemestret og i efterårssemestret 2011 (jf. Bilag 
18). Her var sammenarbejdet præget af gensidig respekt og gensidig glæde for 
undervisningen og de studerendes medarbejde. 
 
Min succes i mine historiske kurser er hidtil blevet fortiet af ledelsen, som åbenbart ikke 
ønsker at de positive evalueringer, som jeg har fået, bliver fremlagt og drøftet (jf. 
Kommentar 51 nedenfor). 
 
 
Kommentar 22.2: Problematisk ledelse 

Niels Lehmann skriver ”D. 12.05.11 modtager vi en henvendelse fra de studerende”.  
Hvem er ”vi”? Eftersom jeg ikke har fået aktindsigt i bilagene kan kun rekonstruere at 
det må have været faglederen, som med det samme videresendte de studerendes klage til 
institutleder Niels Lehmann. Hvis det foregik sådan, ville det så vidne om problematisk 
ledelse i to henseender: 

a) Det ville have været faglederens pligt at henvende sig til mig og at drøfte de 
studerendes henvendelse med mig. 

b) Det ville have været institutlederens pligt at gøre faglederen opmærksom på at hun 
skulle først have spurgt mig om min version af sagen. 

                                                 
14 Til bilaget hører et yderligere stort dokument som indeholder alle mine mails med informationer, terminer og 
redegørelser til de studerende i kurset ”Musik, lyd og betydning” i perioden marts – maj 2011, som vidner om 
den gode tone og den omhu som jeg har brugt igennem hele semestret. Jeg vedlægger disse mails ikke til den her 
dokumentation, fordi de er alt for omfattende. Denne dokumentation kan alligevel gerne fremlægges hvis der er 
brug for den. 
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Det må tilføjes, at det allerede var problematisk at de studerende klagede til faglederen og 
ikke først til mig. Det går imod alle regler i kommunikation og konfliktløsning at klage over 
en person til en leder uden at have først talt om konflikten med selve person. 
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Kommentar 23: Suspendering fra et eksamen pga. en avispolemik og en 
studerendes forgæves klage (s. 8, afsn. 1) 
 
 
23.1: Problematisk argumentationsstrategi 

Niels Lehmann forbinder min suspendering fra den afsluttende eksamen ”Musik, lyd og 
betydning” den 27. juni 2011 med den forangående konflikt i maj 2011 (jf. Kommentar 20). 
Hermed blander han to forskellige sager sammen:  

- konflikten, som beror på de studerendes adfærd i forårssemestret 2011 og min 
advarende mail fra 6. maj 2011, og 

- den såkaldte ”avispolemik”, som Niels Lehmann giver som begrundelse for 
suspenderingen.  

Det her er to forskellige sager. Det er urimeligt at blande dem sammen og vidner om en 
problematisk argumentationsstrategi. 
 
 
23.2 Suspendering fra en eksamen – en formal fejl 

Suspendering er en formal fejl i to hensigter: 

a) Som Niels Lehmann selv skriver den 27. juni 2011, bygger den på ”avispolemikken”. 
Dermed går den imod min ytringsfrihed. 

b) Suspenderingen skete efter afleveringsfristen, som var den 24. juni 2011. 
 
Niels Lehmann nævner ”henvendelser fra studerende, der på baggrund af LMK’s udmeldinger 
følte sig meget utrygge ved eksamenssituationen”. For mig føltes suspenderingen fagligt 
krænkende, fordi den implicerede at jeg ikke ville være i stand til at skelne mellem en 
avisdebat og min opgave som professor og eksaminator. Jeg klagede over det til 
institutlederen, men kun fik et intetsigende svar (Bilag 19). 
 
 
23.3 Andrew Davidsons forgæves klage mod min suspendering 

Jeg har derimod fået en henvendelse fra studenten Andrew Davidson, som fik en ekstrem 
dårlig karakter (et 4-tal) for en opgave, som jeg – vejlederen – ville have bedømmet med et 
10- eller 12-tal. 15  Andrew Davidson kunne godt se at den urimelige bedømmelse var 
begrundet i udskiftningen af vejlederen og ikke i sin opgaves kvalitet. DM-tillidsmand Per 
Dahl informerede mig om at studenten ville kunne ”anke sin klage helt op til ministeriet”. 
Faktisk klagede Andrew Davidson imod udskiftningen af mig som eksaminator efter 
afleveringsfristen og ikke imod selve bedømmelsen, som han anså som en følge af 
udskiftningen. Han orienterede mig om det i juli 2011 (Bilag 20). 
Universitetet afviste sin klage med begrundelsen, at bedømmelsen af sin opgave havde været 
rimelig. Jeg opmuntrede Andrew Davidson, som søgte råd hos mig, at anke sin klage, fordi 
afvisningen med en indholdsmæssig begrundelse havde ingenting med sin egentlige klage 
imod en formal fejl at gøre. Derudover gjorde jeg ham opmærksom på, at den nye 
eksaminator samt censoren, Thomas Holme Hansen og Steen Kaargaard Nielsen (jeg er ikke 
orienteret hvem havde hvilken rolle i bedømmelsen), måtte begge anses som inhabile i denne 
sag, fordi jeg havde anklaget dem for mobning imod mig. 
                                                 
15 Jeg kendte Andrew Davidson allerede fra en tidligere eksamen og vidste at han er en usædvanligt begavet 
student, som er i stand til at skrive selvstændige og fagligt dybtgående opgaver i en fremragende stil. Jeg havde 
vejledt ham in sin semesteropgave for ”Musik, lyd og betydning” og kunne se fra de uddrag og det koncept, som 
han sendte mig, at det ville blive en meget god opgave. 
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Jeg hørte derefter ingenting af sagen indtil Andrew Davidson sendte mig en mail den 18. 
februar 2012. Han orienterede mig om at han ikke havde haft overskud til at gå videre med 
klagen efter universitetets afvisning, men at han føler sig ”stadig trampet på grundet den 
karaktergivning i sommers” og at han, når han har afsluttet sit kandidatstudium, ”vil væk fra 
AU” fordi han vil ”simpelthen ikke associeres med sådan en institution mere” (Bilag 20, s. 5). 
 
Jeg holder fast i, at Niels Lehmanns suspendering af mig efter afleveringsfristen har 
været en formal fejl der har forårsaget skader til i det mindste én student. 
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Kommentar 24: Artiklen i Weekendavisen skrevet ”af” mig eller på 
min ”foranledning” (s. 8, afsn. 3) 
 
 
Niels Lehmann betegner artiklen i Weekendavisen som publiceret ”på LMK’s foranledning”. 
Denne påstand er lidt mere korrekt end den fejlagtige baggrundsbeskrivelse, som 
mobningskonsulent Per Bøjlund fik fra ledelsen og hvor det bliver hævdet at det var jeg som 
havde selv skrevet artiklen (jf. min klage fra 4. marts 2012, Problemkompleks 2). 
 
Alligevel er formuleringen stadig uskarp og fordrejende. Artiklen kom ikke ud på 
min ”foranledning”. Journalisten Klaus Wivel fra Weekendavisen, som havde været i kontakt 
med mig siden november 2010, havde bedt mig i flere måneder om at kunne skrive om min 
sag, som han betragtede som eksemplarisk for de skandaler på danske universiteter han havde 
fået kendskab til i sin research. Jeg beskriver i Bilag 21 processen, hvordan jeg kom i kontakt 
med ham og hvordan jeg i månedsvis nægtede at give ham lov til at skrive om min sag, fordi 
jeg håbede hele tiden for at komme frem til en intern løsning i konsensus med ledelsen.  
 
Kontakten blev fornyet i maj 2011, fordi min kollega, gæsteprofessoren Jeffrey Kurtzman, 
ønskede at tale med så mange danskere fra forskellige arbejdsområder som muligt for at 
forberede sit offentlige foredrag om ”Humanities and Business”, som dekan Mette Thunø 
udtrykkeligt havde godkendt. Ved dette tidspunkt var min situation på Niels Lehmanns 
institut og inden for min afdeling så håbløs at jeg samme dag, hvor Niels Lehmann 
orienterede mig om, at dekanen ikke ville sige ja til en flytning til et andet institut (Niels 
Lehmanns mail fra 23. maj 2011, nævnt på s. 9 i sin redegørelse), endelig gav Klaus Wivel 
lov til at skrive om min sag. 
 
Institutleder Niels Lehmann fremstiller mig som den uloyale medarbejder som gik til en avis 
og skrev løgnehistorier om sin afdeling og sine kollegaer. Faktisk var det en af landets 
førende aviser og en hel redaktion, som vurderede min situation på AU som så skandaløs, at 
de besluttede sig at skrive en lederartikel (plus en hel side inden for avisen) om den. 
 
Indtil i dag kan jeg kun konstatere, at det var rigtigt at give Weekendavisen lov til at skrive 
artiklen: 

a) Den debat, som artiklen udløste i juni 2011, har vist, at emnet er af stor betydning for 
det danske samfund og det danske uddannelsessystem. 

b) Jeg har fået dusindvis af tilbagemeldinger og udtrykkelige taksigelser fra mennesker i 
hele Danmark, der har oplevet lignende piner og lignende problemer med den faglige 
kvalitet på deres universitet. En del af dem er blevet mobbet ud fra universitetet, 
blandt andet Sofie Emmertsen, der på mit institut under Niels Lehmann har oplevet 
seks år som hun indtil i dag betegner som mareridt (jf. Bilag 9). Disse talrige 
tilbagemeldinger viser mig at det har været i høj grad nødvendigt at give anledning til 
debatten. 
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Kommentar 25: Falsk udsagn om ytringsfrihed (s. 8) 
 
 
Niels Lehmann fremhæver at ”det er vigtigt at understrege, at der hverken på dette tidspunkt 
eller senere er blevet taget noget skridt overhovedet mhp. at begrænse LMK’s ytringsfrihed.” 
Dette udsagn er falsk.  
 
Jeg har orienteret Ombudsmanden i min dokumentation til Problemkompleks 
1 ”Ytringsfrihed” hvordan jeg er blevet udsat for repressalier og chikaner ifølge medie-
debatten, der fulgte artiklen i Weekendavisen.  
 
Imidlertid har medierne skrevet om flere universitetsansatte i Danmark, også på Aarhus 
Universitet, som efter kritiske ytringer i offentligheden fik fyringstrusler eller blev ”lagt på is”. 
Den advarsel, som jeg fik, er en umiddelbar følge af mediedebatten i sommer 2011. Dekan 
Mette Thunø bekræftede tre gange i mødet den 10. januar 2012, at jeg får advarslen bl.a. 
for mine ”skriverier i pressen”. 
 
Jeg har vandtæt dokumentation for dekan Mette Thunøs udsagn, som jeg gerne kan 
fremlægge. 
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Kommentar 26: Mail-citatet i min dokumentation (s. 8, afsn. 4) 
 
 
Niels Lehmann kritiserer at der i Weekendavisen blev brug et mail-citat fra min dokumen-
tation, som oprindeligt stemmer fra Pia Rasmussen. En mail, ”som her gengives taget ud af 
den oprindelige kontekst” (s. 8, afsn. 4). 
 
26.1: Min begrundelse for citatet 

Jeg indrømmer at det ville have været kollegialt at spørge fagleder Pia Rasmussen om lov til 
at kunne citere fra hendes mail til mig, hvor hun formaner mig at jeg skulle ikke forudsætte at 
jeg kommer til instituttet som noget ”allerede færdigt”, men at jeg skulle indgå i et 
samarbejde hvor der ”slibes kanter af”.16 
Det nødvendigt at anføre fire bemærkninger til det: 

1. Afbrudt kommunikation: 
Ved dette tidspunkt havde Pia Rasmussen allerede afbrudt kommunikationen med mig, 
efter en mailveksel hvor hun havde ytret sig meget nedsættende om min faglighed og 
nægtet at drøfte dette problem med mig (jf. Bilag 22). Der fandtes altså ikke længere 
et fælles fundament for at spørge om lov og så også kunne forvente at jeg ville få lov 
at citere et udsagn, som Pia Rasmussen har truffet om mig. Alligevel betragtede jeg 
det som nødvendigt at hendes krænkende handlinger som fagleder bliver offentliggjort, 
efter jeg havde forgæves forsøgt at drøfte problematikken i vores forhold i næsten et år 
med institutlederen og dekanen. 

2. Fortrolighed:  
Mailen er arbejdsrelateret og dermed ikke fortrolig. 

3. At stå ved det, som man siger: 
Det har siden 2010 været overraskende for mig at hverken min fagleder eller mine 
kollegaer offentligt kan stå ved det, som de siger privat til mig. Jeg har intet problem 
med at noget fra mine mails bliver citeret: Det er arbejdsrelaterede dokumenter, hvor 
jeg giver udtryk for mine faglige synspunkter. Ingenting i det, som mine kollegaer har 
skrevet til mig, er personfølsom. Jeg beklager at vores arbejdsrelateret udveksling har 
sommetider været præget af en skarp tone. Det er alligevel ingen grund til at disse 
mails skulle blive underlagt hemmeligholdelse. 

4. Krænkninger som bliver fortiet: 
Det, som bliver citeret i avisartiklen, er en mail som har været i så høj grad krænkende 
for mig, at det har ført til den første længere periode af stresssymptomer (søvnløshed) 
i sommer 2010, som jeg alligevel ikke meldte til institutlederen.  
Det er imidlertid et kendt faktum til mig, at mine kollegaer og især ledelsen ytrer 
sig krænkende om mig i situationer, som derefter bliver deklareret ”fortrolige” 
og hvor det bliver forbudt at man videregiver det, som blev sagt (selvom det 
omhandler udelukkende arbejdsrelaterede emner). Juridisk set er det ikke 
korrekt at kræve ”fortrolighed” i situationer, der simpelthen er 
arbejdsrelaterede. 
Den eneste måde at værge sig imod denne form for mobning, nemlig gentagne 
krænkende bemærkninger og handlinger fra en leders side under en ubegrundet 
forpligtelse til”fortrolighed”, er at offentliggøre disse udsagn – som i juridisk 
forstand netop ikke er fortrolige. 

                                                 
16 ”Jeg synes jo ikke du sådan helt adskildt fra os kommer her og stiller noget allerede færdigt, nemlig dig ;-) til 
rådighed, men at du som et vidende menneske med al din erfaring, indgår i et samarbejde med os, og at vi i dette 
samarbejde alle rykker os langsomt og over tid, sliber nogle kanter af hinanden, opdager synergier vi kan udnytte 
hos hinanden osv.” (mail fra 1. juli, sendt af Pia Rasmussen til mig). 
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26.2: Falsk påstand om konteksten 

Niels Lehmanns påstand at mail-citatet ”gengives taget ud af kontekst” er falsk. 
Konteksten i Pia Rasmussens mail var netop de arbejdsrelationer og det samarbejde, som 
bliver omtalt i det tilsvarende afsnit i Klaus Wivels avisartikel. Citatet bliver dermed ikke 
brugt på en fordrejende måde. 
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Kommentar 27: Niels Lehmanns bemærkning om kommunikation  
(s. 9, afsn. 1) 
 
 
Eftersom Niels Lehmann aldrig har talt med mig om den kommunikation, som der findes eller 
fandtes mellem mine kollegaer og mig, er sin bemærkning baseret på ensidige iagttagelser og 
kun på mine kollegaers udsagn.  
Dermed beviser han at han er forhåndsindtaget, hvilket han forsøger at nægte med hjælp 
af forklaringer på s. 12 i sin redegørelse. 
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Kommentar 28: Min kontakt til journalisten Klaus Wivel (s. 9, afsn. 2) 
 
 
Niels Lehmann ytrer en stærk kritik af min kontakt til journalisten Klaus Wivel. 
 
Vedr. denne kontakt jf. bilag 21. Jeg kan ikke se, hvad der er galt i at være i en kontakt med 
en journalist i flere måneder. Jeg kan bevise at jeg ikke ønskede en offentliggørelse af mine 
oplevelser på Aarhus Universitet i en periode over 6 måneder og at jeg kun sagde ja til det, da 
min arbejdssituation og institutleder Niels Lehmanns holdning over for mig (jf. Kommentar 
20) var blevet så uudholdelige, at jeg ikke så en anden udvej at sige ja til en publikation. 
 
Jeg kan forstå, at det føltes meget anderledes for størstedelen af mine kollegaer, der ikke var 
bevidst om de krænkende handlinger som jeg havde oplevet fra Pia Rasmussens, Steen 
Kaargaard Nielsens og Thomas Holme Hansens side og som ikke var klar over, hvor meget 
jeg havde kæmpet for at få ørenlyd fra institutlederen og dekanen.  
Jeg kan derfor godt se, at forholdet til de andre kollegaer blev alvorligt skadet af artiklen og 
den tavshed, som havde udviklet sig. Det beklager jeg faktisk meget, fordi jeg havde et godt 
forholdt til alle kollegaer, indtil problemerne i min arbejdssituation begyndte at tage overhånd. 
 
Det er alligevel beklageligt at ingen af mine kollegaer, især dem, som jeg faktisk havde et 
godt forholdt til, nogensinde spurgte, hvorfor jeg følte mig utilpas på afdelingen, hvorfor jeg 
var så ofte syg og hvorfor jeg mente at min kvalifikation ikke passede til afdelingens arbejde 
(jf. Kommentar 21). Der har været tavshed og ignoreren siden 2010, altså længe inden de 
alvorlige konflikter opståede. 
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Kommentar 29: Vidnesbyrd om afdelingens interne samarbejde (s. 9, afsn. 
2) 
 
 
Niels Lehmann hævder, at mine kollegaer på Musikafdelingen ”har en lang tradition for at 
håndtere faglige uenigheder og afstemme dem mod hinanden efter fælles diskussioner.” 
Han fortier de alvorlige konflikter som har præget afdelingen i mange år. 
 
Jf. følgende vidnesbyrd fra instituttet og selve afdelingen: 
 
”Det har været tydeligt i mange år at Musikafdelingen er den mest konfliktfyldte på hele 
instituttet og at folk slet ikke taler med hinanen.” 
(bibliotekar Jette Bohn, Æstetitkbiblioteket, i en samtale i sommer 2011; Jette Bohn vil være 
beredt til at bekræfte det) 
 
”Der har altid været store konflikter på Musikafdelingen. Og den er kendt for den 
tvangskonsensus alle kollegaer bliver underlagt.” 
(professor Svend Erik Larsen i en samtale den 25. juni 2010 om morgenen; efter Svend Erik 
Larsens ytringer i pressen mod mig betvivler jeg at han vil bekræfte sit udsagn fra 25. juni 
2010) 
 
”Vi [dvs. de historisk arbejdende kollegaer] må forsvare det lille territorium som vi har 
tilbage.” 
(lektor Thomas Holme Hansen i en personlig samtale med mig i november 2009) 
 
 
Jf. de to mails af Thomas Holme Hansen og Erling Kullberg som jeg har bilagt min dokumen-
tation for Problemkompleks 3, begge fra november 2009. Disse to mails vidner om langvarig 
utilfredshed med tilstandene på afdelingen og om en følelse om at blive udpeget som ”ikke 
tidssvarende” med deres historiske undervisning. 
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Kommentar 30: Gæsteprofessor Jeffrey Kurtzman og sin generelle kritik af 
humaniora (s. 9, afsn. 3) 
 
 
30.1: Upræcis dokumentation 

Indtil i dag fejlstaver Niels Lehmann prof. Jeffrey Kurtzmans navn som ”Geoffrey” Kurtzman. 
Navnet har været kendt til Niels Lehmann fra 

- mine ansøgningsmaterialer for gæsteprofessoratet (juni 2010), 
- diverse mailkorrespondencer i perioden juni 2010 – maj 2011, 
- Jeffrey Kurtzmans artikel i Weekendavisen. 

Det er forunderligt at AUs ledelse notorisk fejlstaver et navn i officielle dokumenter. Jeg ken-
der fænomenet fra mit eget navn, som i officielle dokumenter fra dekanatet ofte bliver stavet 
Linda Marie Koldau. Jf. også dekanens advarsel, s. 1, hvor hun kalder konsulenten Marie 
Koch for ”Marie Kock”. 
 
Dette er detaljer, men disse detaljer rejser spørgsmålet, hvor præcis universitetets dokumen-
tation ellers er. Dette spørgsmål bliver bekræftet af selvmodsigelser, dato-fejl og uklare 
argumentationslinjer både i Niels Lehmanns redegørelse og i andre officielle dokumenter fra 
AUs ledelse. 
 
 
30.2: Konstruktion af en kriminalhistorie 

Niels Lehmann fremstiller Jeffrey Kurtzmans interesse i at lære om universitetsforholdene i 
Danmark og særligt på AU som en kriminalhistorie, hvor Kurtzman hemmeligt indsamler 
materiale uden at sine samtalepartnere er bevidst om dette. Det er en fordrejende 
fremstilling der tjener til at kaste dårligt lys på min adfærd. 
 
Det var kendt og især godkendt af både institutlederen og dekanen, at Jeffrey Kurtzman ville 
holde en offentlig forelæsning om ”The Humanities and Business” d. 17. maj 2011, hvor han 
ville kaste lys på udviklingen af forskning og undervisning inden for humaniora i de seneste 
år. Faktisk har Jeffrey Kurtzman orienteret mig om, at både faglederen og institutlederen 
reagerede positivt og opmuntrende, da han talte med dem og sagde, at sin forelæsning ville 
blive ”provokerende”. 
 
Den 5. april 2011 sendte jeg en mail til alle kollegaer, hvor jeg inviterede dem til denne 
forelæsning samt alle andre arrangementer med gæsteprofessoren og skrev til dem: 

”Jeffrey er meget interesseret i at høre mere om det danske uddannelsessystem, både i 
musik og i andre fag. Han ville derfor glæde sig meget at møde så mange kollegaer på 
IÆF som muligt mens han er her, så at han simpelthen kan suge op så mange 
erfaringer som muligt. Hvis I har lyst til at mødes og diskutere med ham, om det er i 
hele gruppen eller individuelt, giv mig bare besked.” (jf. Bilag 23) 

Eftersom jeg havde ikke fået tilbagemeldinger på denne invitation, sendte jeg denne mail 
endda til hver enkelte kollega personligt den 10. april for at sikre mig at alle ville få og læse 
den. Jeg fik alligevel næsten ingen tilbagemeldinger, ud over en kritisk mail fra Steen 
Kaargaard Nielsen med spørgsmålet, hvor vidt Jeffrey Kurtzman var kvalificeret for at kunne 
tale om humanistiske uddannelsesspørgsmål. 
 
 
30.3 Mangel på kendskab til kilderne og dermed falsk påstand om Kurtzmans kritik 
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Det er overraskende at læse Niels Lehmanns konstruktion af en kriminalhistorie, hvor 
Kurtzman fremstår som en fremmed spion, der modarbejder kollegiet. Kurtzman har ikke 
misbrugt deres tillid i forelæsningen ved at bruge direkte deres udsagn, men han har ytret sig 
helt generelt om uddannelsesproblemer inden for humaniora både i USA og i Danmark.  
De erfaringer, som han integrerede fra musikuddannelsen i Danmark stemmer fra sit nøje 
studium af Musikfagets studieordning samt sine egne oplevelser i det kursus ”Musik, lyd og 
betydning”, hvor han var gæsteforelæser to gange, samt fra min dokumentation om netop 
dette kursus og dens i høj grad problematiske studieordning. Men selve musikuddannelsen 
blev ikke direkte inddraget i den offentlige kritik, ud over det mail-citat fra Kurtzman, 
publiceret i Klaus Wivels artikel i Weekendavisen, hvor Kurtzman fremlægger at det er 
problematisk at betegne den kulturteoretiske kandidatlinje som ”Kandidat i Musikvidenskab”. 
 
Hverken Niels Lehmann eller mine kollegaer – undtagen Pia Rasmussen – var tilstede i 
Kurtzmans offentlige forelæsning. De ved slet ikke, at Kurtzman ikke præsenterede en 
kritik af faget Musikvidenskab på Aarhus Universitet, men en helt generel kritik af 
humanioras aktuelle udvikling både i USA og Danmark. Alligevel beskylder de 
Kurtzman og mig for en angiveligt offentlig kritik af faget Musikvidenskab fra 
Kurtzmans side. 
Det samme gælder for Kurtzmans artikel i Weekendavisen d. 17. juni 2011. 
 
 
30.3: Min motivation at bringe Kurtzman ind som gæsteprofessor 

Som det kan ses i min ansøgning for gæsteprofessoratet, nøje kendt til institutleder Niels 
Lehmann, var min motivation at invitere min kollega Jeffrey Kurtzman som gæsteprofessor 
udelukkende fagligt. Den baserede på ønsket at opbygge et godt samarbejde inden for den 
historiske musikvidenskab, især med inddragelse af Kurtzman som international 
kooperationspartner i det Center for Kulturhistorie, som jeg endnu håbede at kunne etablere i 
sommer 2010. 
Meningen med min invitation til Jeffrey var at opbygge en kooperation med Washington 
University, både i forskning og undervisning. Jeg udarbejdede ansøgningen (med detaljerede 
beskrivelser af vores fælles planer) i juni 2010 og fik bevilliging til den lige inden jul 2010. 
Niels Lehmann fortier sin egen glæde over min ansøgning og dens bevilling; det var 
oprindeligt meget velkommen til ham, at jeg ville etablere et internationalt samarbejde med en 
udenlandsk kollega. 
 
I december 2010, altså da jeg endelig fik besked at Jeffrey Kurtzman kunne komme til Aarhus 
Universitet, havde jeg alligevel været flere gange syg pga. den uholdbare situation på IÆF. 
Thomas Holme Hansen havde begyndt at mobbe mig (om AUs konsulent kalder det for 
mobning eller ej), og han var blevet støttet af fagleder Pia Rasmussen. Jeg havde ikke fået et 
eneste kursus som jeg kunne stå ind for – mens det fælles musikhistorie-kursus blev blokeret 
af Thomas Holme Hansens forsøg at overtage kontrol for hele kurset. I december 2010 havde 
jeg skrevet ned tabellen ”Aftaler og den faktiske situation” og lavet min store dokumentation 
om mine katastrofale arbejdsvilkår i alle hensigter.  
I december 2010 fandtes da ingen grund længere at planlægge en fin kooperation 
mellem IÆF og en udenlandsk, internationalt anerkendt professor, fordi jeg vidste at 
den historiske tilgang til faget, som Jeffrey Kurtzman og jeg står for, slet ikke er ønsket 
og at jeg overhovedet ikke havde de nødvendige arbejdsvilkår for at kunne udfolde et 
frugtbart samarbejde med ham. 
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30.4 Kurtzmans generelle humaniora-kritik 

Faktisk havde jeg informeret Jeffrey Kurtzman om situationen, og vi var begge i tvivl, om det 
overhovedet ville give mening for ham at komme til Århus. Han besluttede sig så at komme, 
fordi han kunne slet ikke tro, at tilstandene virkelig er så skandaløse – og han håbede, at vi 
alligevel kunne opbygge nogen kooperation mellem vore universiteter. 
Men han besluttede sig på eget initiativ at han gerne ville lave en analyse af humanioras 
udvikling: en analyse der stoler sig på sin langvarige erfaring i uddannelsespolitik og den 
generelle økonomiske og samfundsmæssige udvikling i USA og der til sidst skulle 
sammenligne den amerikanske situation med udviklingen i Danmark. 
Han bad mig at organisere en mulighed for en ”public lecture” sammen med en repræsentant 
fra det danske erhvervsliv. Det har jeg gjort: Forelæsnings-eftermiddagen ”Business and 
the Humanities” fandt sted en 17. maj på Kasernen og var meget velkommen til 
dekanen og institutlederen.  
 
Kurtzmans kritik er generel og ikke rettet specielt mod Musikvidenskab. Det var Jeffrey 
Kurtzmans udtrykkeligt ønske at lave en analyse af det danske humanistiske 
uddannelsessystem, og han har investeret månedsvis af arbejde (ca. 200 timer) for at kunne 
give et korrekt og troværdig billede. I Danmark rejste han til København flere gange og har 
talt med folk fra universiteter, kulturlivet og erhvervslivet. Han har også haft flere samtaler 
med forskellige kollegaer på instituttet (fra flere afdelinger), og han var med i lærermødet den 
11. maj (hvor jeg ikke var tilstede pga. af en foredragsrejse, som var blevet aftalt allerede i 
2009). 
Det var desuden Kurtzmans særlige ønske, at sin forelæsning fra 17. maj 2011 skulle blive 
publiceret i Danmark. Det drøftede han i kontakt med Klaus Wivel uden min inddragelse. Jeg 
vidste slet ikke at Weekendavisen ville publicere dele af forelæsningen i dansk oversættelse. 
Som forelæsningen d. 17. maj 2011 byder artiklen en generel kritik af humaniora og er ikke 
møntet direkte på Musikvidenskab. 
 
 
30.5 Kurtzmans brev til AU 

Jeg informerede Jeffrey Kurtzman i oktober 2011 om at mine kollegaer bruger sit 
gæsteophold som argument imod mig. Han blev meget vred over det og skrev et brev ”to 
whom it may concern”, som jeg videregav til konsulenterne (Bilag 24). Dette brev blev 
ignoreret i udredningen; i hendes rapport bruger Marie Koch Kurtzmans gæsteophold 
udelukkende imod mig. 
 
Institutleder Niels Lehmann har selv aldrig drøftet med mig at han anser det som problematisk, 
hvad Kurtzman foretog sig som gæsteprofessor.  
At han nu kritiserer mig for det uden at have drøftet det med mig før, viser at han har 
forsømmet sin ledelsespligt. 
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Kommentar 31: Mit brev til rektor Holm-Nielsen (s. 10, afsn. 2) 
 
 
31.1 Rektor som sidste instans – den formalt korrekte vej 

Jeg sendte mit brev til rektor Holm-Nielsen d. 25. maj 2011 for at orientere ham om min 
arbejdssituation og for at anmode ham at støtte dekan Mette Thunø i at finde en god løsning. 
Det var ved et tidspunkt hvor jeg i mere end et år havde forgæves forsøgt at drøfte problema-
tikken med: 

- fagleder Pia Rasmussen 
- studieleder Lars Kiel Bertelsen 
- institutleder Niels Lehmann 
- dekan Bodil Due 
- forskningsdekan Johnny Laursen. 

Den 23. maj 2011 orienterede Niels Lehmann mig om at dekanen ikke tænker sig til at flytte 
mig til en kontekst, hvor de kvalifikationer, som jeg var blevet kaldt for, kunne bedre blive 
brugt end på IÆF. Denne melding viste mig, at der ikke fandtes viljen til en løsning på disse 
ledelsesniveauer. 
 
Det var derfor det logiske skridt at vende mig til det næsthøjere niveau, rektor Lauritz 
Holm-Nielsen. Jeg gik ikke ”bag om ryggen på såvel kollegaer som institutleder og 
dekan”, men gjorde simpelthen det, som en ansat har ret til, når den nærmeste ledelse 
afviser at lytte og drøfte problemer (jf. Kommentar 17 ovenfor). 
 
Desuden har jeg orienteret både institutleder Niels Lehmann og fagleder Pia Rasmussen om 
dette brev og sendt dem en kopi. Brevet gik dermed ikke ”bag om ryggen” på dem. Efter tysk 
forvaltningsret har jeg dermed handlet fuldkommen korrekt; jeg kan ikke sige, om der gælder 
samme regler i sådant et tilfælde i den danske Forvaltningslov. 
 
Ved at hævde at jeg var gået ”bag om ryggen” på ham forsøger Niels Lehmann at sløre 
at han faktisk har forsømmet sin ledelsespligt at lytte til mig og drøfte de problemer, 
som jeg havde forsøgt at drøfte med ham siden maj 2010. 
 
 
31.2 Brevkopi til Michael Christiansen 

Mit brev gik desuden i kopi til Michael Christiansen, eftersom jeg havde haft en god samtale 
med Christiansen den 12. oktober 2010 (den gang var han endnu bestyrelsesmedlem og ikke 
formand). I denne samtale viste han bestyrtelse over mine uduelige arbejdsvilkår og 
begejstring over for min motivation at skabe en forbindelse mellem universitetet og det 
offentlige kulturliv. Vi sagde farvel på venskabeligt måde, så at jeg havde god grund til at 
formode, at han ville vise interesse i hvordan min situation og mine muligheder for et godt 
arbejde havde udviklet sig.  
Det var desuden mit ønske at den alvorlige administrative problematik i min situation – en 
professor, der bliver kaldt og så anbragt i den forkerte kontekst – bliver kendt til universitetets 
øverste ledelsesniveau, fordi jeg godt kunne se at dette ”mismanagement” er ikke et enkelt-
tilfælde på Aarhus Universitet. Jeg havde allerede i december 2011 orienteret Michael 
Christiansen om et andet, eklatant tilfælde af mismanagement i adminstrationen, efter jeg 
havde forgæves forsøgt at få ørenlyd hos institutlederen og dekanen. Det kan ikke være i 
bestyrelsens interesse at der foregår mismanagement som ledelsen ikke tager sig af. 
Jeg anså det derfor som legitimt at sende ham mit brev til rektoren i kopi. 
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Kommentar 32: ”Faktuelle fejl” i min kritik og det manglende samarbejde 
på min afdeling (s. 10, afsn. 3) 
 
 
32.1 Bebrejdelsen for faktuelle fejl 

Jeg har dokumentation for mine påstande, der bliver citeret i artiklen i Weekendavisen. Hvis 
kollegaerne og institutlederen mener, at der findes ”faktuelle fejl”, så kan jeg ikke forstå, 
hvorfor disse ”fejl” ikke er blevet drøftet med mig – og hvorfor faglederen eller én af mine 
kollegaer ikke har publiceret en modfremstilling i avisen. 
Indtil i dag er jeg ikke blevet orienteret om hvilke ”faktuelle fejl” det skulle være. Dermed er 
det heller ikke muligt at svare på denne kritik. 
 
 
32.2 Tavshed fra kollegiets side 

Indtil i dag undrer det mig – og offentligheden, jf. Jyllandsposten fra 31. marts 2012, 
debatleder ”Exit Koldau”, s. 18 – hvorfor ingen i kollegiet har nogensinde benyttet sig af 
chancen at lave en offentlig præsentation af faget, hvor min kritik bliver modsagt. Der er 
aldrig kommet faglige argumenter i mediedebatten, min faglige kritik er aldrig blevet svaret 
på. 
 
Det læserbrev, som kollegiet publicerede i Weekendavisen d. 10. juni 2011 (s. 12) er ikke 
mere end en omformulering af den generaliserede præsentation af faget på AUs webside: Den 
siger ingenting om virkeligheden i fagets uddannelse og forskning på AU. Det er netop det, 
som jeg kritiserer: De studerende og offentligheden får lovende etiketter, men indholdet er 
utilstrækkeligt.  
 
 
32.3 Samarbejdet på afdelingen – en problematisk argumentationsstrategi 

Institutlederen konstaterer, at min kritik har haft ”en overordentlig skadelig indvirkning på 
samarbejdsklimaet, ikke mindst fordi de kun blev fremført offentligt og ikke er blevet nævnt 
tidligere over for kollegerne eller efterfølgende søgt drøftet på afdelingen af LMK” (s. 10, 
afsn. 3). 
Det har jeg flere kommentarer til: 

- Samarbejdsklimaet har været dårligt siden forår 2010, som jeg har orienteret 
institutlederen om; han har forsømmet sin pligt at efterlyse dette. 

- Jeg har mange gange forsøgt at drøfte problemerne med min fagleder, altså den mest 
relevante kollega, og jeg har fremlagt problematikken i min arbejdssituation til alle 
kollegaer den 1. april 2011. Ingen af mine kollegaer har nogensinde svaret på min 
fremlæggelse, og faglederen har afvist alle mine forsøg at forklare til hende, 
hvorfor jeg fornemmer min arbejdssituation som uduelig. 

- Efter artiklen i Weekendavisen har ingen af mine kollegaer længere talt med mig, og 
mine navneskilte blev ødelagt i juli 2011. Det vidner om en problematisk 
argumentationsstrategi at institutlederen nu beskylder mig for at jeg ikke har 
drøftet min kritik med mine kollegaer efter artiklen i Weekendavisen. 

 
Institutlederen fortier notorisk at samarbejdet på afdelingen har været dårligt og konfliktflydt 
i mange år og længe inden jeg blev ansat. 
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Kommentar 33: Ytringsfriheden igen (s. 10, afsn. 3) 
 
 
Niels Lehmann påstår en gang til at han har forsvaret min ytringsfrihed og han hævder ”at der 
ikke på noget tidspunkt er foretaget noget som helst for at hindre LMK i at offentliggøre sine 
anklagelser.” 
Jeg henviser til mine Kommentarer 23 og 25 ovenfor og til den dokumentation for sanktioner 
og repressalier som jeg har sendt til Ombudsmanden i fremstillingen af Problemkompleks 1 
(min klage fra 4. marts 2012). 
 
Repressalier og sanktioner tjener som en tydelig varsel på et universitet at en ansat 
skulle hellere afstå fra at ytre sin kritik offentligt. Det holder sig de fleste ansatte på AU 
til. Netop derfor har der været gentaget kritik af universitetets ”tavshedskultur” i 
mediedebatten i februar 2012. 
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Kommentar 34: Kollegaernes svar og min suspendering (s. 10, afsn. 4) 
 
 
34.1 Kollegaernes svar 

Jeg har henvist til i Kommentar 32.2 at mine kollegaers svar i Weekendavisen d. 10. juni 
2011 er ikke mere end en omformulering af den generaliserede præsentation af faget på AUs 
webside: Den siger ingenting om virkeligheden i fagets uddannelse og forskning på AU. De 
eksempler, som jeg bruger for at udlægge min kritik i mit offentlige brev den 24. juni 2011, er 
derimod fagligt begrundet.  
 
 
34.2: Suspenderingen går imod min ytringsfrihed 

Niels Lehmann anfør mit åbne svar til de studerende som begrundelsen for at ”erstatte LMK 
med en anden eksaminator”. I sin mail til mig fra 27. juni 2011 (jf. Bilag 19) nævner han 
derimod udtrykkeligt ”avispolemikken” som grund for min suspendering. 
Det er en formal fejl at suspendere en eksaminator pga. en avisdebat. Igen går denne 
handling imod min ytringsfrihed. 
 
Vedr. suspenderingen og en students klage imod den jf. desuden min Kommentar 23 ovenfor. 
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Kommentar 35: Mødet med dekan Mette Thunø d. 22.6.11 (s. 11, afsn. 2-5) 
 
 
35.1: Ingen ledelseshandling 

Niels Lehmann fremstiller mødet som ”ledelseshandling”. Igen var dette møde kun en 
reaktion på mine gentagne anmodninger om at endelig drøfte problematikken i mine 
arbejdsvilkår på det ledelsesniveau, hvor det hør hen, nemlig med dekanen, hvis foregænger 
havde ansat mig i en kaldelsesproces. 
Jeg havde anmodet netop dette møde i januar 2011. Det er vildledende at Niels Lehmann 
fremstiller det nu som ”ledelseshandling” under overskriften ”Udredninger foretages”. 
Dermed projicerer han igen sit senere perspektiv på den oprindelige kronologi. 
 
 
35.2: Fejlagtig gengivelse af mødets indhold 

- Niels Lehmann hævder at min anmodning om en flytning blev ”drøftet”. Det blev det 
ikke: Dekanen meddelte simpelthen at en flytning kommer ikke på tale, fordi der ikke 
findes brug for min undervisning på andre institutteter. Jeg har i mit brev til hende d. 
4. juli 2011 gjort hende opmærksom på, at hun slet ikke havde talt med de kollegaer 
på Religionsvidenskab og Historie, som meget gerne ville have haft mig som ny 
kollega og underviser. 

- Niels Lehmann giver en formal begrundelse for dekanens nægtelse at flytte mig, 
nemlig at professoratet er forankret i faget Musikvidenskab. Denne formale 
begrundelse fik jeg ikke på mødet den 22. juni 2011, hvor dekanen kun afviste mit 
ønske om en flytning med begrundelsen, at man intet sted på fakultetet havde 
tilstrækkelig brug for min undervisning. 

- Dekanen har ikke ”genfremsat” sin støtte på mødet. Stemningen var derimod 
meget anspændt, og dekanen afbrød mig da jeg ønskede at fremlægge mine 
synspunkter. Hun nægtede ligeledes at tale om historikken i min ansættelse, som 
var mit trængende ønske. Kun efter DM-tillidsrepræsentantens udtrykkelige 
opfordring at inddrage historikken tillød hun sig at indrømme at ”dekanatet har 
et ansvar” i min ansættelse. 

 
 
35.3: Dekan Mette Thunø nægtelse af det ansvar som hun selv har indrømmet 

I min dokumentation for Problemkompleks 3, Bilag ” ”Notat og indsigelse”, har jeg fremlagt 
dekan Mette Thunøs nægtelse at holde det ansvar, som hun indrømmede mundtligt d. 22. juni 
2011, fast i skrift. For sikkerhedens skyld vedlægger jeg dette bilag en gang til til denne 
kommentar som Bilag 28. 
Eftersom det var DM-repræsentanterne Per Dahl og Charlotte Fog-Nielsen, som fremhævede 
direkte efter mødet at denne indrømmelse var altafgørende, forbliver det et vigtigt punkt i 
redegørelsen for dette møde. Dekanen har ikke kun nægtet hendes eget udsagn, men til sidst 
har hun også ytret sig grovt nedsættende om mig (jf. Bilag 28, mail fra 25. august 2011). 
Hendes nedsættende mail blev faktisk sendt i kopi til et studenterforum og senere forsvandt på 
mærkelig måde fra min postbakke. 
 
Indtil i dag gør institutleder Niels Lehmann og dekan Mette Thunø alt for at forhindre 
at der nogensinde bliver drøftet min ansættelsesproces og de problemer deri. Dermed 
nægter de at stå ind for det ansvar, som dekanen og institutleder Niels Lehmann faktisk 
har (jf. Kommentar 1–4 ovenfor). 
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Kommentar 36: Mit brev til dekan Mette Thunø fra 4. juli 2011 
(s. 12, afsn. 5 og s. 13, afsn. 1) 
 
 
36.1 Ingen mulighed at tilkendegive mine egne synspunkter 

Dekanen gav mig på mødet d. 22. juni 2011 ingen mulighed at tilkendegive mine egne 
synspunkter og at drøfte de vanskeligheder, som der findes i mine arbejdsvilkår på afdelingen 
for Musikvidenskab. Hendes beslutninger var forudsat, mødet var dermed et rent 
orienteringsmøde og ikke den mulighed for at drøfte situationen og finde på løsninger, som 
jeg havde ventet for siden januar 2011. 
 
Jeg så mig derfor nødt til at kommentere flere afgørende punkter og beslutninger i mødet. Det 
gjorde jeg i mit brev fra 4. juli 2011. Jeg gjorde det på engelsk, fordi mødet havde bl.a. vist, at 
der allerede ved min ansættelse var opstået en alvorlig misforståelse med hensyn til det 
danske begreb ”kulturforståelse”, som ifølge Niels Lehmann betyder noget helt andet end det, 
som jeg forståede det (jf. Kommentar 2 ovenfor). Jeg ønskede derfor at vælge et sprog, som er 
fremmedsprog for begge parter, så at vi er ligeværdige i den sproglige kommunikation. 
 
 
36.2 Den angivelige ”skarpe tone” 

Niels Lehmann kalder mit brev for ”en skrivelse” og bruger det som eksempel for ”en anselig 
skærpelse af tonen fra LMK’s side”. Jeg formoder at han blander indhold og tone sammen. 
Tonen er den af et formalt engelsk brev som omhandler arbejdsforhold. Indholds-
mæssigt ønsker jeg derimod at udpege de problemer, som jeg har oplevet i min arbejds-
situation siden forår 2010. Desuden er det rigtigt at jeg gør dekanen opmærksom på 
faglederens og institutlederens pligtforsømmelser i min sag.  
Det er ikke overraskende at ledelsen ikke gider disse indholde. Men det er vildledende at 
overdrage disse fakta til deres opfattelse af tonen i mit brev (jf. også Kommentar 52 
nedenfor). 
 
 
36.3 Forhåndsindtagne ledere 

Jeg er nødt til at opretholde min anklagelse at både institutlederen og faglederen er 
forhåndsindtagne. Det har faglederen bevist i sin håndtering af konflikten med Thomas 
Holme Hansen vedr. det fælles musikhistorie-kursus (jf. Kommentar 12.2 og 13.2 ovenfor). 
Og det er tydeligt i Niels Lehmanns notoriske pligtforsømmelser over for mig samt i sin 
reaktion på alle konflikter, hvor han kun taler med modparten, men aldrig med mig, og afviser 
mine gentagne anmodninger om at tale om min arbejdssituation. 
 
Jeg har alligevel ikke indgivet en formal klage til dekan Mette Thunø over Niels Lehmanns 
forhåndsindtagenhed, fordi det var allerede klart til mig ved dette tidspunkt at jeg internt 
inden for ”systemet Aarhus Universitet” aldrig ville have en chance med en klage mod en 
leder og at sådan en klage kun ville forværre min situation. 
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Kommentar 37: Niels Lehmanns kommentar til mine mobningsklager  
(s. 12, afsn. 2-3) 
 
 
Niels Lehmann giver en udførlig redegørelse for hvorfor han ikke reagerede på min klage om 
mobning i flere måneder. 
 
Denne redegørelse indeholder flere uskarpheder eller direkte fejl: 
 

37.1: Angiveligt flere mobningsklager i løbet af semestret 

Niels Lehmann siger, at der kom flere mobningsklager fra mig i løbet af semester (hhv. 
at ”det var ikke første gang, at institutlederen blev præsenteret for sådanne anklager fra 
LMK’s side”. 
Det er ikke sandt. Jeg har klaget til ham en eneste gang om mobning, nemlig den 10. 
januar 2011 vedr. Thomas Holme Hansens mail. Denne klage gik faktisk først til fagleder Pia 
Rasmussen, men også i kopi til Niels Lehmann (jf. Bilag 25). Det var eneste gang i mit 
arbejde på IÆF at Niels Lehmann så fra eget initiativ svarede på min meddelelse om en 
konflikt – men han svarede kun nægtende. DM-tillidsrepræsentant Per Dahl derimod 
kommenterede denne mail i en samtale d. 12. januar 2011 med ”Sådan noget kan ikke 
accepteres på instituttet.” Han lovede mig at han ville tale med institutlederen om mailen. Jeg 
hørte aldrig noget om det og vendte mig heller ikke til institutlederen igen. Da jeg spurgte Per 
Dahl flere måneder senere (jeg husker ikke datoen, det må have været juni), orienterede Per 
Dahl mig om at institutlederen ikke kunne se et problem med Thomas Holme Hansens mail 
og havde afvist at udrede sagen.  
Jeg har ikke fremført nogle andre mobningsklager til institutlederen. 
Da institutleder Niels Lehmann orienterede mig d. 29. juni 2011 om at han ville indlede en 
mobningsudredning bad jeg ham om at i dette tilfælde der også skulle udredes Pia 
Rasmussens adfærd over for mig og Steen Kaargaard Nielsen udelukkelse af mig fra en 
konference (Bilag 26, min mail fra 4. juli 2011). Inden da havde jeg aldrig klaget om mobning 
fra disse to personer. 
 
Jeg følte mig berettiget til at klage om mobning med hensyn til Pia Rasmussens og Steen 
Kaargaard Nielsens handlinger, fordi mange kollegaer både i Danmark og internationalt, som 
jeg havde drøftet min arbejdssituation med, konstaterede at der foreligger mobning. Jeg talte 
om det med tillidsrepræsentant Per Dahl, som ikke orienterede mig om betydningen af en 
mobningsklage i Danmark, og som heller ikke informerede mig om at der findes andre 
muligheder for at håndtere konflikter, såsom medieringssamtaler. Per Dahls påstand i 
Dagbladet Information d. 27. marts 2012 (http://www.information.dk/297202), at han har 
orienteret mig om begge aspekter, er falsk.  
 
 
37.2: Niels Lehmanns pligtforsømmelser som leder 

Niels Lehmann indrømmer at det kan opleves som ”ledelsesmæssig træghed” at han ikke 
foretog sig noget med hensyn til min mobningsklage fra 10. januar 2011, og han siger at han 
har haft samtaler med ”de personer, der blev fremstillet som mobbere”. Så må jeg spørge: 

- Hvordan kan det være at han talte med ”de personer”, altå flere, i løbet af 
forårssemestret, når han kun havde fået en eneste klage fra mig op til 4. juli 2011, 
nemlig klagen over Thomas Holme Hansens mail fra 10. januar 2011? 
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- Hvorfor har han ikke orienteret mig, den umiddelbar involverede person, om disse 
samtaler og mine kollegaers nægtelse? 

- Hvorfor fik jeg ikke mulighed til at tage stilling til mine kollegaers nægtelse? 

Han fortier i sin redegørelse at han har faktisk har forsømmet sin pligt ved at tale kun 
med én af de to involverede konfliktparter. 
 
 
37.3: Forkerte udsagn med hensyn til Niels Lehmanns handlen  

Niels Lehmann beklager at han ”ikke nåede at holde et møde” med mig ”specifikt om 
mobningsspørgsmålet”. Så vidt jeg kan se ønskede han aldrig at tale om dette spørgsmål indtil 
DM-tillidsrepræsentanten sat ham under pres til at indlede en mobningsudredning. 
Jeg anklagede Thomas Holme Hansen for mobning den 10. januar 2011. Niels Lehmann 
afviste klagen. Da DM-tillidsrepræsentanten nogle dage senere talte med ham om Thomas 
Holme Hansens dybt krænkende mail, afviste Niels Lehmann at gå videre ind i sagen. Den 
1. april 2011 havde jeg et møde med Niels Lehmann vedr. mit arbejde på instituttet og mine 
planer for fælles projekter. Ved dette tidspunkt kunne Niels Lehmann meget godt have talt om 
min mobningsklage fra januar, hvis han havde ønsket dette. Det har han ikke gjort. 
Formuleringen ”ikke nåede at holde et møde” er dermed misledende. Niels Lehmann 
som institutleder er undviget min anmodning om at drøfte min mobningsklage i flere 
måneder. 
 
Niels Lehmann hævder endvidere i sin redegørelse at han spurgte mig i juli om jeg ønskede at 
rejse en mobningsanklage og at han meddelte, at han ”i givet fald ville sætte vores procedure i 
gang vedr. mobbeanklager.”  
Det overensstemmer ikke med sin mail fra 29. juni 2011: 
 
”2) Vedr. mobningsanklagen. I forbindelse med vores seneste APV-undersøgelse blev der lavet en 
procedure for håndtering af den slags. Denne procedure indbefatter inddragelse af en ekstern 
konsulent. Jeg sætter selvfølgelig gang i proceduren lige efter sommer, hvis du ønsker det. Der er tale 
om en proces, der tager lidt tid, så det bliver nødt til at køre parallelt med det samarbejdsforløb, vi skal 
have på afdelingen. Bekræft lige, at du gerne vil have sat den nævnte proces i gang.” 
 
Som det fremgår fra sin mail, var der ikke tale om ”mobningsanklager” (altså flere), men kun 
om en eneste klage, nemlig den fra 10. januar 2011. 
Jeg tilføjede de to klager mod Pia Rasmussen og Steen Kaargaard Nielsen kun i mit svar på 
Niels Lehmanns mail fra 4. juli 2011 (jf. Bilag 26). 
Som i andre tilfælder fordrejer Niels Lehmann dermed beviselige fakta i sin redegørelse. 
 
 
37.4: Niels Lehmanns pligtforsømmelse med hensyn til mobningsklagerne 

Niels Lehmann fremhæver at jeg i juli 2011 ”ikke har [haft] blik for den situation, den 
anklagede kommer til at befinde sig i”. Det har han ret i. Som ansvarlig institutleder var det 
sin pligt at orientere mig om hvad en mobningsklage betyder for de anklagede. Sin 
formulering viser, at han var klar over, at jeg ikke var bevidst om de konsekvenser, min 
klage ville have for mine kollegaer. Dermed har han helt tydeligt forsømmet sin pligt at 
orientere mig om dette. Han har dermed tilføjet både mig og mine tre kollegaer en stor 
skade.  
Mobningsudredningen og hele min sag kunne have taget en anden, mindre konfliktfyld 
vej hvis Niels Lehmann havde varetaget sin lederpligt ved at  

- generelt tale med mig om mine mobningsoplevelser på afdelingen; 
- orientere mig om hvad en mobningsklage på et dansk universitet betyder. 
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Sin redegørelse viser at han har undladt denne pligtopfyldning i fuld bevidsthed om mit 
manglende kendskab til sagsforholdene. 
 
 
 
Sammenfatning Kommentar 37: 

1.  I det hele taget kan jeg fra min oplevelse kun konstatere at Niels Lehmann har ignoreret 
min klage om mobning. Til sidst indledte han en udredning uden at drøfte mine 
mobningsoplevelser og betydningen af en formal klage med mig. 

2.  Eftersom det var ham, institutlederen, som efter sin lange ignoreren (og dermed sin egen 
pligtforsømmelse) valgte en konsulent, der i mange år har været ansat som ekstern lektor 
på Niels Lehmanns institut, har udredningsprocessen lige fra starten været dobbelt 
inhabil: 
- institutlederen havde selv ingen interesse i en udredning; 
- han valgte en konsulent der rent formalt ikke kan regnes som neutral  
      (jf. Kommentar B i Sektion 2 ovenfor). 

3.  Han har, som han selv fremlægger, i fuld bevidsthed om min uviden, forsømmet sin 
pligt at orientere mig om en mobningsklages betydning i dansk sammenhæng. 
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Kommentar 38: Mødet d. 19. august 2011 (s. 12-13) 
 
 
38.1: Et hemmeligt møde med udelukkelse af en enkelt kollega 

Ifølge Niels Lehmann afholdt han og dekanen et møde med hele kollegiet på min afdeling 
undtagen mig et møde den 19. august 2011. Det er først igennem denne redegørelse fra 5. 
marts 2012 at jeg bliver orienteret om dette møde mellem ledelsen og mine kollegaer. Fra min 
erfaring som professor og institutleder på flere universiteter i andre lande må jeg betragte 
dette møde og den manglende orientering af mig herom som en grov overtrædelse af 

- generelt gældende regler for en god ledelse; 
- kollegialiteten. 

Niels Lehmann fortier i sin redegørelse at jeg ikke blev orienteret om dette møde og 
kollegaernes tilkendegivelse fra 15. august 2011. 
 
 

38.2: Lærergruppens fremstilling og dens konsekvenser 

Ifølge Niels Lehmanns redegørelse har det samlede lærerkollegium (undtagen mig) lavet en 
skriftlig fremstilling, hvor kollegaerne giver til udtryk at de ”har vanskeligt ved at forestille 
sig et fortsat samarbejde” med mig (s. 13, afns. 2).  
Det her sætter et stort spørgsmålstegn ved hvor vidt det overhovedet kan give mening at 
tvinge både mig og et helt kollegium til at ”genoprette det gode samarbejde”, hvor dette 
samarbejde overhovedet ikke er ønsket af kollegiet. 
Der må sættest et endnu større spørgsmålstegn ved, hvordan jeg i kraft af advarslens 
pålæg (bl.a. kontorarrest), skal kunne nå at ”genoprette det gode samarbejde”, når det 
slet ikke er ønsket. 
 
 

38.3: Dekanens afvisning af kollegiets ønske 

Med hensyn til dekanens handlen på mødet redegør Niels Lehmann: ”Dekanen forklarede på 
mødet, at beslutningen om ikke at imødekomme ønsket om forflytning gjorde det nødvendigt 
at tage hånd om de samarbejdsproblemer, som var blevet skabt på afdelingen.” 
 
Det her rejser alvorlige spørgsmål om dekanens ledelsesstil. 

1. Dekanen er siden hendes tiltræden som dekan i januar 2011 blevet orienteret om mit 
ønske at blive flyttet til en anden faglig kontekst. Hun har fået en funderet faglig 
begrundelse for det fra mig igennem Niels Lehmann, samt løsningsmodeller, som hun 
alligevel har nægtet at drøfte med mig. 

2. Dekanen blev den 15. august 2011 i kollegaernes skriftlige fremlæggelse orienteret om, 
at kollegaerne kun meget vanskeligt kunne forestille sig et fortsat samarbejde med mig. 

3. Dekanens svar: Der findes en beslutning – hvem har fattet den? hvorfor er den 
absolut? –, som tvinger hende til at handle imod kollegiets ønske og imod mit eget, 
fagligt begrundet ønske at blive flyttet til et andet institut. 

4. Hvorfor lader dekanen sig tvinge (”beslutningen ... gjorde det nødvendigt”) af en egen, 
fagligt ubegrundet beslutning til en proces, som er uduelig og irrational og kun tjener 
til at lade konflikten eskalere? 
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Den efterfølgende proces, som dekanen insisterede på at indlede, viser hendes manglende 
ledelseskompetence: 
 

- Det hemmelige møde fandt sted den 19. august 2011. 
- I begyndelsen af september indledte dekanen en konsulentudredning med to 

konsulenter, der beviseligt er inhabile, har begået grove formale fejl og viser mangel 
på faglig og sproglig kompetence. 
Inhabilitet, grove formale fejl og mangel på faglig kompetence: 
Jf. min dokumentation til Ombudsmanden, Problemkompleks 2. 
Talrige detaljefejl: 
Kronologien, som Per Bøjlund fremstiller på s. 4 af sin rapport, vrimler med faktuelle 
fejl og forkerte datoer. 
Mangel for faglig og sproglig kompetence:  
Denne mangel blev fremhævet af Jørgen Grønnegaard Christensen i sin funktion som 
min bisidder på et møde med institutleder Niels Lehmann, den 21. marts 2012. Jf. 
mødets officielle referat, fremsendt af AU-medarbejder Lone Degn Eriksen d. 21. 
marts 2012 (s. 6):  

 
- På baggrund af denne udredning får jeg en advarsel d. 14. februar 2012, hvis pålæg er 

beskrevet som ”uproportionale” og ”uklart formulerede” (brev af DM-advokat Soon-
Ah Sigsgaard til dekan Mette Thunø, 2. marts 2012, jf. Bilag 34, s. 1). I medierne 
giver flere juridiske og administrative eksperter udtryk for, at advarslen er 
en ”afstraffelse” og kan ikke tjene til at etablere et godt samarbejde. 
 

 
Efter denne proces er konflikten offentligt eskaleret, fordi den eneste udvej for at kunne værge 
mig imod konsulenternes i høj grad tvivlsomme rapporter samt advarslens fuldkommen 
uproportionale pålæg var at vende mig til medierne. Debatten kører siden 13. februar 2012 og 
har ført til at Ombudsmanden har besluttet sig at se på sagen. 
 
Facit: 
Niels Lehmanns beskrivelse af mødet d. 19. august 2011, hvor dekanen føler sig tvunget til at 
holde sig til en beslutning som hun selv har taget, imod al faglig begrundelse og imod alle 
parters ønske, vidner om dekanens irrationalitet i hendes ledelsesstil. 
Det her vidner om at hun slet ikke er i stand til at varetage hendes ledelsesopgaver. 
 
 
38.4: Aktuel konsekvens af min orientering om dette møde 

Jeg læste om dette møde i redegørelsen den 21. marts 2012. Samme dag havde jeg et møde 
med institutleder Niels Lehmann – samt en helt stab af juridiske bisiddere – som omhandlede 
mit fremtidige arbejde på instituttet og mit aktive bidrag til at ”genoprette det gode 
samarbejde” med mine kollegaer. Mødet var vanskeligt især med hensyn til 

- advarslens pålæg at jeg skal trække mobningsklagerne og give de kollegaer, som jeg 
har anklaget for mobning, en undskyldning; 

- medieringssamtalerne, som én af de to involverede konsulenter, nemlig Marie Koch, 
og ikke en professionel mediator, skal lede. 
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Efter mødet genlæste jeg Niels Lehmanns redegørelse og især beskrivelsen af mødet den 
19. august 2011. Jeg blev så klar over at dette hemmelige møde underminerer ledelsens 
troværdighed og giver udtryk for en irrational ledelsesstil. 
Mine kollegaer har d. 15. august 2011 skriftligt konstateret at de ikke kan forestille sig et 
fortsat samarbejde med mig, og det blev fastslået igen på mødet d. 19. august. Jeg blev aldrig 
orienteret om hverken dette møde eller kollegaernes skriftlige fremlæggelse. Alligevel skal 
jeg tvinges til at ”genoprette det gode samarbejde” på min afdeling. 
 
I dette lys kan jeg kun anse  

- hele konsulentudredningen (med formålet af at ”genoprette et godt samarbejde”), 
- advarslen der pålægger mig ydmygende krav for at ”genoprette det gode samarbejde”  
- og mødet med Niels Lehmann d. 21. marts hvor der blev drøftet med alle detajler 

hvordan jeg skal oprette det gode samarbejde ved at melde hver eneste eksterne 
forpligtelse samt mine nødvendige lægebehandlinger til ham og bede om lov for at 
kunne varetage dem, 

som den rene farce og som et klart tegn for ekstrem dårlig ledelse.  
Det ”gode samarbejde”, som angiveligt skal være formål for disse ydmygelser, er slet 
ikke ønsket på min afdeling. 
 
I konsekvens af denne erkendelse har jeg opsagt min stilling med virkning pr. 
31. december 2012. Det er umuligt at arbejde på en institution, hvor ledelsen har tabt al 
troværdighed og udviser en despotisk, irrational ledelsesstil og hvor mit arbejde faktisk 
er unønsket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB: 
I Per Bøjlunds konsulentrapport, s. 4, bliver der nævnt en ”Sagsfremstilling om de kollegiale 
relationer til Linda”, som Musikvidenskabs lærerkollegium angiveligt har fremsendt d. 19. 
august 2011, og så et møde mellem lærergruppen, institutleder og dekan d. 22. august 2011. 
Jeg har op til 21. marts 2012 ignoreret disse informationer, fordi Per Bøjlunds kronologi 
vrimler med fejl og falske påstande, så at ingenting på denne side er troværdig (OBS: de 
datoer som han nævner for fremsendelsen og selve mødet overensstemmer ikke en gang med 
de datoer i Niels Lehmanns redegørelse!). Desuden mangler kronologien den afgørende 
information at kollegaerne faktisk tilkendegav at de har det vanskeligt ved at forestille sig et 
fortsat samarbejde med mig.  
Det var kun d. 21. marts 2012 at jeg begyndte at forstå – ved at læse Niels Lehmanns 
sammenhængende fremstilling – hvad dette møde samt kollegaerns sagsfremstilling faktisk 
betyder i sammenhæng med hele processen og den tildelte advarsel. 
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Kommentar 39: Mødet med Niels Lehmann d. 6. sept. 2011 (s. 13-14) 
 
 
Niels Lehmann bruger flere afsnit for at beskrive det møde, som vi havde d. 6. september, 
samt den forudgående kommunikation mellem mig og ham (s. 13, afsn. 4-6, s. 14, afsn. 1-2). 
Denne beskrivelse er præget af falske påstande og fortielser vedr. Niels Lehmanns 
pligtforsømmelser og krænkning af min ret til en bisidder efter eget valg ifølge 
Forvaltningslovens § 8. 
 
 
39.1: ”Ledelseshandling”? 

Mødet med Niels Lehmann d. 6. september 2011 var et svar på mit udtrykkelige ønske om at 
mødes med ham for at 

a) drøfte min undervisning i forårssemestret 2012; 
b) drøfte de problemer i min arbejdssituation, som faktisk har udløst og føret til 

eskalationen af konflikten. 
Jf. min mail fra 9. juli 2011 (Bilag 29). Der var ingen tale om fra Niels Lehmanns side inden 
da at tale om tilrettelæggelsen af min undervisning, som dekanen havde forpligtet ham til den 
22. juni 2011. 
Niels Lehmann afviste i sine mails i juli og august 2011 at tale om de problemer der fandtes i 
min arbejdssituation.  
Mødet blev så et svar på min anmodning om at drøfte min undervisning.  
Samtidigt tilsvarede mødet også dekanens ordre at Niels Lehmann skulle tilrettelægge en 
undervisningsplan for mig. Dermed kan mødet kun delvist kaldes for ”ledelseshandling”. 
 
 
39.2: Nægtelse af en bisidder efter mit eget valg (imod Forvaltningslovens § 8) 

Niels Lehmann skriver at det planlagte møde d. 31. august 2011 ”af forskellige årsager” blev 
udskudt til den 6. september. Årsagen var faktisk sin nægtelse at jeg kunne medbringe den 
bisidder som jeg ønskede.  
Ifølge den juridiske information som jeg den gang havde, gik jeg ud fra at jeg altid kunne 
medbringe en bisidder efter eget valg. Denne ret har jeg imidlertid fået bekræftet følgende 
Forvaltningslovens § 8, mens ingen af de DM-repræsentanterne, hvor jeg søgte råd d. 31. 
august 2011, orienterede mig om det. Alligevel nægtede Niels Lehmann mig denne ret (Bilag 
30). 
Jeg indrømmer at jeg meldte den ønskede bisidder til ham meget sent, nemlig aftenen inden 
mødet, kl. 21.53. Grunden for dette er, at jeg var bevidst om at Niels Lehmann ville afvise mit 
ønske om at medbringe musikuddannelses-eksperten Søren Schmidt med til et møde, som 
faktisk omhandlede min arbejdssituation og sin rolle inden for AUs musikuddannelse. Jeg 
mødtes med Søren Schmidt d. 31. august 2011 om aftenen, og han opmuntrede mig til at 
alligevel informere Niels Lehmann om at han ville være bisidder. 
 
Ved at aflyse mødet med begrundelsen at jeg ikke har lov til at bringe en person udefra 
med til en samtale har Niels Lehmann overtrådt min ret ifølge Forvaltningslovens § 8. 
 
 
39.3: DMs fortolkning og Per Dahls advarsel at DM vil trække sig ud af sagen 

Der var aldrig tale om at DM-tillidsrepræsentanten Per Dahl skulle være bisidder til dette 
møde, som Niels Lehmann hævder det i sin redegørelse (s. 14, afsn. 1; sit udsagn om det er et 
falsk påstand, lige som Per Dahls udsagn i sin mail fra 31. august 2011, jf. Bilag 31). Jeg kan 
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kun formode fra Per Dahls overensstemmelse med Niels Lehmanns version, at denne 
gengiver den drøftelse mellem institutleder og tillidsrepræsentant Per Dahl, som Niels 
Lehmann nævner i sin redegørelse, s. 14, afsnit 1. Tillidsrepræsentant Per Dahl, som faktisk 
skulle repræsentere mig over for ledelsen, har ikke orienteret mig om denne samtale han 
havde med institutlederen. I vores telefonsamtale d. 31. august om morgen sagde han kun til 
mig at jeg havde en ret til at medbringe en bisidder efter mit valg, og han kommenterede ikke 
faktummet, at det var Søren Schmidt. Sin mail står i modsigelse til denne telefonsamtale. 
 
Der findes god grund hvorfor jeg ikke ønskede at have Per Dahl med som bisidder i netop 
dette møde: Som aftalt skulle mødet omhandle mine faglige opgaver og – ifølge mit ønske – 
den faglige problematik i min arbejdssituation. Det gav derfor ingen mening for mig at have 
en bisidder med, der ingenting kender til mit fag og musikuddannelsen i Danmark. Jeg 
spurgte derfor ikke Per Dahl, som er lektor i Litteraturhistorie, at være min bisidder til dette 
møde, og han udtrykte ingen overraskelse over for mig, at jeg havde spurgt en anden person. 
Det var heller ikke aftalt – som Per Dahl hævder i sin mail d. 31. august 2011 – at jeg skulle 
mødes med Niels Lehmann alene. 
Da Niels Lehmann aflyste mødet, som jeg fik at vide 10 minutter inden mødet d. 31. august 
skulle have startet (Søren Schmidt var tilstede), kontaktede jeg Per Dahl, som i sin funktion 
som DM-repræsentant en gang havde sagt til mig at jeg altid kunne medbringe en bisidder 
efter eget valg til et møde med min ledelse. Per Dahls umiddelbare mundtlige svar var, at det 
er korrekt. 
Sin mail fra en time senere, efter han ifølge eget udsagn havde været i kontakt med DMs 
juridiske bistand Charlotte Fog-Nielsen, modificerede Per Dahl dette svar og gav Niels 
Lehmann ret (Bilag 31). Per Dahls mail er i høj grad problematisk i to aspekter: 

1. Der findes ingen modificering af min ret til at bringe en bisidder efter mit eget 
valg, og der er ikke tale om i Forvaltningsloven at man ikke kan veksle en 
bisidder. 

2. De århusianske DM-repræsentanter har ingen ret til at nægte mig, et DM-
medlem, deres bistand, som Per Dahl gør under punkt 3 i sin mail. Jeg har 
opfattet dette punkt som en trussel at jeg ville miste al bistand fra DM i min sag 
og følte mig dermed under pres at acceptere Per Dahls option at det skulle 
fortsat være ham og Charlotte Fog-Nielsen som skulle være mine bisiddere i 
samtalerne med AU-ledelsen. 

 
 
39.4: Søren Schmidt som fagligt velbegrundet bisidder 

Niels Lehmann fremstiller det som en bebrejdelse at jeg ville medbringe en bisidder, som jeg 
tidligere havde forslået som konsulent i den udredning, som dekanen ville igangsætte. Jeg har 
to kommentarer til det: 

1. Hvorfor skulle det være problematisk at jeg ønsker at have netop den ekspert som 
bisidder, der faktisk ville også have kunnet kastet lys på de samarbejdsproblemer, som 
afdelingen for Musikvidenskab på Aarhus Universitet har været præget af i flere årtier? 

2. Søren Schmidt er én af de få personer som overhovedet har det nødvendige kendskab 
til musikuddannelsen på alle danske universiteter. Sine erfaringer på de danske 
universiteter siden 70erne omfatter: 
- styret af Musikvidenskab på Aarhus Universitet (studienævn og fakultetsråd) 
- Musikvidenskab på Københavns Universitet (konsistorium) 
- Musikvidenskab på Aalborg Universitet (formand for planlægningsudvalget vedr. 
musikuddannelserne). 
Han ville have været den ideale person for en faglig kompetent udredning af 
problemerne på min afdeling. Jeg skriftligt forslog d. 22. juni 2011 faktisk til dekanen 
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at han, hvis det var et problem at han ikke havde en formal konsulentkvalifikation, 
kunne være en faglig med-konsulent i udredning. Men det afviste dekanen. 

3. Jeg kan ikke se, hvordan mit ønske om at have Søren Schmidt med som 
konsulent i udredningen skulle stå i et problematisk forhold til mit ønske at have 
ham med som bisidder i mødet med Niels Lehmann d. 31. august 2011. Alligevel 
bliver det gjort til en bebrejdelse. 
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Kommentar 40: Ignoreren af en lægeerklæring (s. 13, afsn. 6) 
 
Juli og august 2011 var præget af mit forsøg at endelig få ørenlyd hos min institutleder, 
eftersom mødet med dekanen d. 22. juni 2011 havde haft intet resultat i mit ønske at endelig 
drøfte problemerne i min arbejdssituation og finde frem til en fælles løsningsmodel. 
 
Den 6. juli 2011 fremlagte min dansk læge, Dr. Sven Wemmelund, i en lægeattest, at 
lærermøderne på min afdeling udsatte mig for en alt for stor stress (Bilag 32). Han anbefalede 
derfor at jeg indtil videre skulle fritages fra disse møder. Den medicinske begrundelse er 
søvnløshed, stærke spændinger i ryggen og mavesmerter. 
Det er her, hvor der første gang bliver skabt en forbindelse mellem lærermøderne og stress – 
Niels Lehmanns påstand at han fritog mig fra lærermøderne i perioden februar – juni 2011 
pga. stress er forkert (jf. Kommentar 17.2 ovenfor).  
Niels Lehmann afviste Sven Wemmelunds lægeerklæring. I sin redegørelse begrunder han det 
med at lærermøderne var en forudsætning for et fornyet samarbejde på afdelingen.  
I Tyskland ville det være ulovligt at en arbejdsgiver ignorerer en lægerklæring. På 
denne baggrund anfægtede jeg Niels Lehmanns beslutning. Han ignorerede min anfæg-
telse. 
 
Niels Lehmann fortier at jeg i løbet af efterårssemestret blev jeg så flere gange syge-
meldt med stress. Det skal bemærkes at: 

- Niels Lehmann aldrig opfyldte sin ledelsespligt at føre en sygefraværssamtale med 
mig pga. af disse gentagne kortvarige sygemeldinger. AUs offentligt tilgængelige 
Personalepolitik forpligter ham til det (Bilag 11, s. 20); det omhandler altså 
pligtforsømmelse fra lederens side. 

- Disse sygemeldinger, som kan føres tilbage til Niels Lehmanns afvisning af en 
officiel lægeattest, bliver gjort til en bebrejdelse imod mig, både i advarslen (s. 3, 
Punkt 4: fravær) og i Niels Lehmanns redegørelse (s. 15, afsn. 2: ”da den høje 
fraværsfrekvens fortsatte”). Jeg bliver altså irettesat for en omstand, som 
institutlederen har forårsaget.  

- Jeg er aldrig blevet informeret om de rettigheder, som jeg har, når det skyldes 
arbejdsforholdene at jeg bliver syg. Jeg har siden 2010 haft store helbredsskader og 
gentagene sygdomsperioder, med klar medicinsk begrundelse i de uduelige 
arbejdsvilkår som har udløst flere alvorlige stresssymptomer (det bliver bekræftet både 
af min dansk læge Sven Wemmelund og flere læger i Tyskland). 
Indtil i dag er jeg ikke orienteret om, om det er muligt at klage imod en arbejdsgiver 
pga. denne tilføjelse af helbredsskader. 

 
 

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen



Linda Maria Koldau: Kommentar til AUs redegørelse (J.nr. 2012-0748-8111/UL4) 
 

 88 

Kommentar 41:  
Min anmodning om at endelig drøfte problemerne i min arbejdssituation 
bliver fortolket som ulydighed (s. 13-14, afsn. 6/afsn. 1) 
 
 
Niels Lehmann nævner mit forslag til dagsorden for mødet d. 31. august 2011 (effektueret d. 
6. september 2011), hvor jeg anmoder at der endelig bliver talt om de problemer i min 
ansættelse og min arbejdssituation, så at der kan blive afklaret de nødvendige forudsætninger 
for bedre arbejdsforhold im fremtiden. 
 
Det er mit vedvarende ønske at få denne afklaring fordi 

a) ledelsen har op til august 2011 (og faktisk indtil til i dag) nægtet at jeg overhovedet 
har fået problematiske arbejdsvilkår på den afdeling som jeg blev sat ind; 

b) alle parter er nødt til at være klare over hvor konfliktpotentialet ligger og hvordan man 
dermed kan undgå yderligere konflikter; 

c) jeg ønsker en tilkendegivelse fra ledelsen for dens ansvar i min ansættelse – som 
faktisk er en selvfølge, eftersom jeg næppe kan have ansat mig i eget ansvar (jf. 
dekanens indrømmelse og nægtelse at fastholde denne indrømmelse skriftligt, 
Kommentar 35.3 ovenfor). 

 
Indtil i dag har Niels Lehmann nægtet at drøfte disse aspekter med mig, selvom jeg igen har 
anmodet ham om det igen flere gange i marts 2012. 
 
I sin redegørelse fordrejer Niels Lehmann denne velbegrundede anmodning til et tegn, 
at jeg anfægter dekanens beslutning om at jeg skal forblive på Musikvidenskab. Det har 
jeg tre kommentarer til:  

1. Mit ønske om at drøfte problemerne i min arbejdssituation på Musikvidenskab 
kan på ingen måde ligesættes med en ulydig anfægtelse af dekanens beslutning. 

2. Hvorfor har Niels Lehmann nægtet indtil i dag at tale om disse problemer med 
mig? Så vidt jeg er informeret forpligter Forvaltningsloven ham som leder til 
det, hvis en ansat ønsker at drøfte problemer. 

3. Hvis jeg, med funderet faglig begrundelse, ønskede at drøfte en 
dekanbeslutning som jeg synes er problematisk – hvorfor kan ledelsen ikke 
indgå en dialog? Dekanen har stædigt afvist over for mig og hele kollegiet at 
hendes beslutning bliver drøftet (jf. Kommentar 35.3 ovenfor). 
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Kommentar 42: En angiveligt ”truende kommunikationsform”  
(s. 14, afsn. 2) 
 
 
Niels Lehmann konstaterer at han ”gengiver hovedindholdet i denne mailveksling for at 
illustrere, hvorledes LMK i stigende grad anvender en truende kommunikationsform.” 
 
Dette udsagn er uforståeligt og ulogisk: 

- Kommunikationsform: Kommunikationsformen er mailpost. Det er en 
kommunikationsform der ikke kan kvalificeres som ”truende”. 

- Tone? Skulle Niels Lehmann mene, at min tone i mailveksling er ”i stigende grad ... 
truende”, så er han nødt til at give eksempler for dette. Man kan ikke ”illustrere” en 
tone ved at sammenfatte det, som en anden part siger, i egne ord. 
Vedr. ledelsens kritik af min tone jf. Kommentar 52 nedenfor. 

 
 
Jf. Kommentar 52 vedr. den angiveligt ”respektløse” tone som jeg har brugt og bruger i min 
kommunikation med hensyn til mine arbejdsforhold. 
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Kommentar 43: ”Synsvinkel” i sted for ”faglig identitet” 
(s. 14, afsn. 2) 
 
 
Niels Lehmann konstaterer endvidere at han ”gengiver hovedindholdet i denne mailveksling 
for at illustrere, hvorledes LMK [...] insisterer så meget på sin egen synsvinkel, at fortsat 
dialog vanskeliggøres.” 
 
Med dette udsagn viser Niels Lehmann, at han slet ikke har indblik i konfliktens rødderne – 
på trods af mine talløse forsøg at forklare disse rødder til ham både mundtligt og skriftligt.  
Konflikten omhandler ikke modstridige ”synsvinkler”, men helt forskellige fagligheder (jf. 
Bilag 0). Det kan ikke vækdiskuteres at min kvalifikation er den af en professor i 
Historisk Musikvidenskab. Det er min faglige identitet som forsker og underviser, og 
ikke mit ”synsvinkel” på faget. 
Det er et faktum, og det kan jeg ikke gøre noget ved. Ved at nægte mig muligheden at 
tilkendegive dette faktum – og dermed træffe den nødvendige differentiering mellem 
Historisk og Systematisk Musikvidenskab, som er forudsætningen for at komme videre i 
en frugtbar diskussion af Musikuddannelsens tilrettelæggelse –, nægter ledelsen mig 
min ret til at give udtryk for min egen identitet. Dette krænker min ytringsfrihed. 
 
Ledelsen omdanner sin egen mangel på differentiering mellem ”synsvinkel” og ”faglig 
identitet” til bebrejdelsen at jeg angiveligt nægter at indgå en dialog. Dermed bliver jeg 
stemplet til ”samarbejdsvanskelig”.  
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Kommentar 44: ”Besværlighederne” – skabt af ledelsen 
(s. 14, afsn. 2) 
 
 
Niels Lehmann skriver: ”På trods af besværlighederne ender mødet med at blive realiseret d. 
06.09.11”.  
 
Han fortier, at den grundlæggende ”besværlighed”, hvorfor mødet blev udsat, var 
forårsaget af ham selv, nemlig ved at nægte mig min ret til en bisidder efter eget valg.  
 
Hvordan står de ”besværligheder” som han ellers nævner på s. 14, afsn. 2, nemlig min 
angivelig ”truende kommunikationsform” og min insisteren på min faglige identitet, i relation 
til muligheden for at afholde et møde? 
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Kommentar 45: Iværksættelsen af konsulentforløbet og dets resultat  
(s. 14-15) 
 
 
45.1: Generel kommentar 

Med hensyn til iværksættelsen af konsulentforløbet samt resultaterne jf. min dokumenta-
tion ”Problemkompleks 2” med alle bilag i min klage til Ombudsmanden (sendt til Ombuds-
manden d. 4. marts 2012) samt Kommentar B ovenfor. 
 
Jeg kommenterer her ikke konsulentrapporternes resultat, fordi jeg har anfægtet selve udred-
ningen og rapporterne som 

- inhabile, 
- præget af manglende kompetence, 
- problematiske med hensyn til de vidner der blev spurgt. 

 
Konklusionerne, som dekanen overtager i sin advarsel (især udsagnet at jeg er en ”fare for 
faget”) er udførligt blevet omtalt i medierne, jf. blandt andet i en stor artikel Dagbladet 
Information d. 13. februar 2011 (http://www.information.dk/293304), som har sat i gang i den 
verserende debat om universitetsproblematikken. 
 
 
45.2: Niels Lehmanns sammenfatning af mine ”forbrydelser”  

Niels Lehmann byder en kort sammenfatning af mine ”forbrydelser”, som de er fremlagt i 
konsulentrapporterne (s. 15, afsn. 1). Disse punkter fortjener kommentar: 

- ”alvorlige vanskeligheder” skabt af LMK:  
Jeg har vist i min dokumentation til Problemkompleks 3 (sendt til Ombudsmanden d. 
4. marts 2012), hvordan problemerne i deres kronologi er opstået. Der hører i hvert 
fald to parter til ”alvorlige vanskeligheder” i en arbejdskonflikt. Det aftegner sig 
desuden helt tydeligt, at hovedparten i konflikten er blevet skabt af en ledelse, som 
notorisk har afvist at drøfte tydelige problemer, på trods af gentagne anmodninger fra 
min side. 

- begrebet ”uforsonlig”: 
Brugen af ordet ”uforsonlig” er uforståelig for mig. Pia Rasmussen og diverse 
kollegaer, som har krænket mig ved at tale nedsættende om min faglighed og blokere 
mine arbejdsmuligheder, aldrig har indrømmet at de har begået en fejl i deres adfærd 
over for mig. Det har aldrig sagt undskyld. Hvordan kan der altså være tale 
om ”forsoning” eller ”uforsonlig” (forsoning forudsætter indsigt og en undskyldning 
fra den person som har krænket en anden)? 
Jeg har markeret flere gange over for begge konsulenter at jeg gerne ville være beredt 
til samtaler med faglederen og andre kollegaer for at drøfte problemerne og komme 
frem til en løsning og den ønskede forsoning. Det har fagleder Pia Rasmussen, da jeg 
prøvede at tale direkte med hende, klart afvist (4. oktober 2011). 
Vedr. kritikken af min tone i kommunikationen jf. ellers Kommentar 42 og 52. 

- ”insisteren på en bestemt opfattelse af musikfaget”: 
Jeg har i den interne debat understreget utallige gange, at min skelnen mellem 
Historisk og Systematisk Musikvidenskab ikke omhandler ”opfattelser” 
eller ”synsvinkler”, men at der er tale om faglig identitet (jf. Kommentar 43 ovenfor). 
Denne fremstilling har ledelsen, fra fagleder via institutleder op til dekanen, notorisk 
afvist. 
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- ”mange kollegiale tillidsbrud”: 
Her kommer i advarslen så begrebet ”kollegial fortrolighed” ind. For en diskussion af 
dette ord jf. professor Heine Andersens analyse i Dagbladet Information fra 29. 
februar 2012 (http://www.information.dk/294862). Det er i hvert fald ikke et juridisk 
holdbart begreb. 

- ”desavourende holdning over for kollegerne”: 
Jeg har aldrig direkte kritiseret en kollega og sit arbejde. Jeg har lavet den nødvendige 
faglige skelnen mellem de forskellige fagligheder inden for musikfaget, og jeg har – 
offentligt – kritiseret, at der presses alt for mange forskellige fagandele ind i en 2-års-
bacheloruddannelse, som skaber store vanskeligheder både for de studerende og for 
underviserne (Politiken, 11. juni 2011, jf. 
http://politiken.dk/debat/ECE1306556/professor-dansk-humaniora-er-en-skandale/). 
Det er ikke en kritik af mine kollegaers personlige faglige arbejde. Men det bliver 
blandet sammen uden at nogen af mine kollegaer eller ledelsen har talt med mig om 
det og givet mig mulighed at forklare forskellen. 

- ”ubegrundede mobningsanklager”: 
Jeg anfægter Per Bøjlunds rapport samt, som af forvaltningseksperten Jørgen 
Grønnegaard Christen ligeledes bliver betragtet som i høj grad problematisk (jf. referat 
fra mødet med Niels Lehmann d. 21. marts 2012, citeret i Kommentar 38.3 ovenfor; jf. 
også Kommentar 45.2 nedenfor). 

- ”uvillighed at deltage i de interne faglige drøftelser på lærermøderne”: 
Der findes ingen ”faglige”, men næsten udelukkende administrative drøftelser på 
lærermøderne, jf. Kommentar C ovenfor.  
Problemet i min situation er, at jeg meget tidligt efter min ansættelse måtte lægge 
mærke til, at min faglighed, den Historiske Musikvidenskab, bliver stemplet til 
en ”gammeldags” stråmand for at kunne profilere den dominerende faglighed (jf. 
Bilag 4 og Bilag 27). Efter jeg havde i flere måneder prøvet at gå imod denne kliché, 
har jeg givet op, fordi jeg kunne godt se at jeg ingen stemme havde i dette kollegium. 
Jeg ønskede ikke længere at udsætte mig for krænkninger af min faglige identitet. 
Min strategi at undgå yderligere krænkninger ved at for det meste tie stille på 
lærermøderne bliver nu brugt som argument imod mig. 

- ”anselige syge- og behandlingsfravær”: 
Hvordan kan Niels Lehmann, som i sin funktion som institutleder notorisk har 
undladt at føre de sygefraværssamtaler med mig, som han er forpligtet til, tage 
dette uretfærdige kritikpunkt op i sin redegørelse? Han fortier sine egne 
alvorlige fejl i netop dette aspekt. 
Og: Har jeg ikke, lige som alle andre ansatte, ret til at være syg og til at få den 
behandling der, hvor jeg i mange år har haft mine læger og fysioterapeuter? 

 
 
 
45.3: Fejl og inhabilitet i konsulentrapporterne  
(jf. også Kommentar 38.3 og Kommentar B) 
Per Bøjlund giver en kronologisk fremstilling (”Historik”) i sin rapport (rapport Per Bøjlund, 
s. 4, jf. Bilag til min klage fra 4. marts 2012, Problemkompleks 2). Denne kronologi vrimler 
med fejl i datoer, fakta og indholdsmæssige detaljer. Jeg kan på opfordring gerne udpege 
disse fejl, på baggrund af korrekt og troværdig dokumentation. 
Disse fejl viser, at Per Bøjlund slet ikke har læst den dokumentation, som han fik fra mig i 
konsulentudredningen udgang og forløb, hvor jeg fremlagte alle detaljer med korrekte dator 
og skriftlig bevis. 
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Marie Kochs rapport fremviser en lignende problematik. Her er det især hendes inhabile 
holdning, som tager udelukkende hensyn til mine kollegaers og ledelsens perspektiv, støttet af 
det faktum, at hun udover mig udelukkende har talt med ledelsen og kollegiet, men ikke med 
andre vidner.  
 
Begge rapporter er på grund af disse fejl og den åbenlyse inhabilitet diskvalificeret. 
Dekanens advarsel, der delvist bygger på disse rapporter og delvist på hendes 
overtrædelse af min ytringsfrihed, mangler dermed det alt nødvendigt grundlag. 
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Kommentar 46: Falsk påstand om forsøget ”at få tingene at glide” (s. 14, 
afsn. 4) 
 
 
Niels Lehmann fremstiller efteråret 2011 som en periode præget af bestræbelser til et normalt 
samarbejde: ”en periode, hvor alle holdt vejret og forsøgte at få tingene at glide” (s. 14, afsn. 
4). Det er en falsk påstand. 
 
Jeg har siden november 2011 meldt ud flere gange til konsulenterne at jeg føler mig 
chikaneret af fagleder Pia Rasmussen, der i en samtale, hvor jeg opsøgte hende d. 4. oktober 
2011, havde konstateret at hun ønskede ”ingen forsoning” og ville fremover forholde sig ”rent 
professionelt” over for mig. Fra november 2011 oplevede jeg så indgreb i min undervisning, 
der var i høj grad krænkende for mig og ødelagte min nøje planlæggelse for det løbende 
kursus i musikhistorie samt vanskeliggjorde min planlægning for kurserne til forårssemestret. 
Pia Rasmussen handlinger udviste tydelig mangel på professionalisme, bl.a. idet hun nægtede 
mig invitationen af en gæsteforelæser til et kursus, hvor forudsætningen netop var at jeg 
skulle invitere mange forskellige gæsteforelæsere. Jeg blev desuden udelukket fra det 
kollegiale samarbejde på afdelingen. 
 
Jeg meldte alt dette til de to konsulenter, som jeg i september/oktober 2011 endnu havde tillid 
til. Per Bøjlund svarede aldrig på mine meldinger. Marie Koch derimod sendte mig mange 
mails hvor hun takkede udtrykkeligt for mine oplysninger, for min dokumentation og for alt 
andet materiale og lovede at hun ville ”tager (mine) synspunkter med i (sine) overvejelser” 
eller ville ”inddrage” dem i sit arbejde. (Jeg har disse mails liggende på min computer.) 
Jeg fik alligevel aldrig en tilbagemelding på det i vores samtaler, og rapporterne viser, at 
ingen af de to konsulenter har faktisk inddraget de mange små krænkninger og 
blokader i mit umiddelbare undervisningsarbejde, som jeg oplevede og meldte dem i 
november/december 2011, i sin rapport. 
 
Med hensyn til det angivelige formål ”at genoprette et godt samarbejde” ønsker jeg desuden 
at henvise til Kommentar 38: Hele kollegiet konstaterede den 15. august (skriftligt) og den 19. 
august 2011 (mundtligt), at de slet ikke kunne forestille sig at fortsat samarbejde med mig. 
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Kommentar 47: Angiveligt har jeg ”intet gjort for at udbedre 
samarbejdsrelationer” (s. 15, afsn. 2) 
 
 
Niels Lehmann gengiver fra konsulentrapporterne at jeg ”i løbet af efteråret 2011 havde 
intet gjort for at udbedre samarbejdsrelationerne”. Det er et falsk påstand. 
 

- Den 31. august 2010 skrev jeg en mail til fagleder Pia Rasmussen hvor jeg bad hende 
om en samtale og signalerede mit ønske at genoprette samarbejdet. Hun afviste min 
anmodning. (Dokumentation kan fremlægges.) 

- Den 4. oktober 2010 opsøgte jeg fra eget initiativ Pia Rasmussen for at tale med hende. 
Hun afviste mit ønske om at finde frem til et samarbejde igen og sagde tydeligt at hun 
ikke ønskede en forsoning. Jeg berettede konsulenterne om denne korte samtale. 

- I lærermøderne (september og to gange i oktober 2011) prøvede jeg at deltage i 
debatten, selvom jeg godt kunne se at jeg blev ignoreret og udelukket fra afdelingens 
arrangementer. I november, da jeg begyndte at forstå at konsulentudredningen ville 
vende sig helt imod mig, formåede jeg ikke længere at spille med i denne farce og sat 
for det meste tavst i lærermøderne. Det bliver gjort mig til bebrejdelse. 

- ”høje fraværsfrekvens”: 
Det er en falsk påstand. Jeg var regelmæssigt på instituttet, i perioden 24. 
oktober indtil 12. december endda fire dage om ugen (pga. min undervisning 
mandag og torsdag), som er meget mere end hos andre professorer og lektorer på 
universitetet.  
Fraværsdage var begrundet i: 
- sygefravær (jf. Niels Lehmanns nægtelse at acceptere den lægeattest som skulle  
   beskytte mig fra stress, Kommentar 40) 
- foredragsrejser til København og Lund (inddateret i kalenderen og aftalt  
   med faglederen) 
- arbejde hjemme og i biblioteker, som jeg har en ret til som enver anden 
   videnskabelig ansat på mit institut. 

 
 
Især bebrejdelsen om min ”høje fraværsfrekvens” viser, at hverken konsulenterne eller AU-
ledelsen ved, hvordan en universitetsforskers arbejdsdag ser ud. Dekanens reaktion at tildele 
mig kontorarrest i hendes advarsel – uhørt og mødt med oprør i Danmark og den 
internationale universitetsverden – viser, at hun slet ikke er i stand til at udfylde en 
ledelsesposition på et universitet. 
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Kommentar 48: Endnu en gang ytringsfriheden (s. 15, afsn. 2) 
 
 
Et særligt punkt i Niels Lehmanns liste af mine ”forbrydelser” er til sidst bebrejdelsen at jeg 
skulle have brudt ”et fortrolighedsrum” ved at ytre mig i et portræt lavet i Jyllandsposten d. 
27. november 2011. 
 
Denne bebrejdelse afslører to alvorlige problemer i Niels Lehmanns redegørelse. 
 
1. Krænkning af min ytringsfrihed 

Redegørelsen slører at universitetet faktisk krænker min ytringsfrihed. Der bliver talt om 
et ”fortrolighedsrum”, som angiveligt indebærer at man ikke må ytre sig i pressen. Faktisk 
henviste konsulent Marie Koch med ordet ”fortrolighedsrum” kun til selve lærermøderne 
(lærermødet d. 20. september 2011, der foreligger et skriftligt referat, som jeg kan fremlægge). 
Det blev aftalt at lærermøderne skulle være et ”rum for fortrolighed”.  
Der blev aldrig aftalt at det ”fortrolighedsrum”, som lærermøderne ifølge Marie Koch skulle 
være, indeholder, at man ikke har lov til at ytre sig i pressen.  
 
Jeg opfattede det sådan, at jeg ikke skulle berette noget fra lærermøderne i medierne, mens 
konsulentudredningen var i gang. Det har jeg heller ikke gjort: Jeg har hverken ytret noget om 
konsulentudredningen eller om det der blev sagt på lærermøderne i den periode, hvor 
udredningen løb.  
 
Niels Lehmanns udifferenceret bebrejdelse implicerer at der har været en generel aftale om at 
ikke ytre sig i medierne. Det bliver bekræftet på Per Bøjlunds notits ”Linda har været i JP 
Århus” i sin kronologi (rapport, s. 4).  
Dermed baserer denne bebrejdelse på en alvorlig krænkning af min ytringsfrihed. 
 
 
2. Sjuskende håndtering af bevismateriale 

I konsulentrapporterne og i advarslen bliver jeg bebrejdet for at jeg er blevet citeret i 
Jyllandsposten i en artikel d. 27. november 2011. Det er indforstået i bebrejdelsen at jeg har 
været med i en aftale at ikke ytre mig om den verserende konflikt på min afdeling. 
Det eneste, som jeg faktisk siger om konflikten i artiklen er, iført indirekte tale af journalisten 
Jeff Jørgensen: 
 
”Når hun ser tilbage, har hun været for direkte i sin kritik og fremført den på en måde, som 
ledere og kolleger mod hendes vilje opfattede personligt og som illoyalt.” 
(JP Århus, 27. november 2011, s. 8) 
 
Dette viser, at hverken konsulenterne eller dekanen overhovedet har læst portrættet, 
som blev publiceret d. 27. november 2011. Fordi dette udsagn kan på ingen måde være 
fundament til en bebrejdelse at jeg har ytret mig på en illoyal måde i medierne. 
 
Hvis de alligevel har læst artiklen og alligevel bebrejder mig for den, beviser det, at både 
konsulenterne og ledelsen har anordnet generel tavshed over for medierne – dermed 
indrømmer de at ledelsen har krænket de ansattes ytringsfrihed. 
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Kommentar 49: Falsk påstand om tilbagekaldelsen af mobningsklagerne  
(s. 15, afsn. 3) 
 
 
Niels Lehmann fremstiller det sådan, som om Per Bøjlund havde givet mig mulighed at 
underskrive en tilbagekaldelse af mobningsklagerne, som angiveligt var ”fejlagtigt fremsat”. 
Det er ikke sandt.  
 
Jeg har en båndoptagelse af det møde med Per Bøjlund, hvor han orienterede mig om sit 
udkast til den endelige rapport (8. december 2011). Der var ingen tale om på dette møde at jeg 
skulle underskrive noget som helst. Der er derfor et falsk påstand at jeg har nægtet at 
underskrive en tilbagekaldese. 
Det er først i advarslen at jeg bliver opfordret til at tilbagekalde mine mobningsklager. 
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Kommentar 50: Per Bøjlunds formale fejl (s. 15, afsn. 3-4) 
 
 
Med hensyn til mine mobningsklager fortier Niels Lehmann den afgørende formale fejl 
som Per Bøjlund har begået i sin udredning med hensyn til mobningsklagerne.  
 
Jeg har d. 8. november 2011 sendt Per Bøjlund en mail, hvor jeg trækker min mobningsklage 
mod Steen Kaargaard Nielsen (Bilag 33). Eftersom jeg slet ikke vidste, hvordan den korrekte 
formale procedure i sådan en trækning er, bad jeg i mailen Per Bøjlund om at give mig besked, 
om min trækning skulle gå til ham, mobningskonsulenten, eller til institutleder Niels 
Lehmann. Eftersom jeg fik intet svar, skrev jeg igen, den gang med høj prioritet, d. 25. 
november 2011 (Bilag 33). Igen fik jeg intet svar. 
På det møde, hvor Per Bøjlund orienterede mig om sine konklusioner (8. december 2011) 
viste det sig, at han aldrig havde læst mine mails. På min opfordring nævnte han så i sin 
rapport at jeg havde trukket min klage mod Steen Kaargaard Nielsen. Men han informerede 
mig aldrig om, hvordan denne trækning formalt skulle effektueres. 
 
Dermed har Per Bøjlund begået en grov formal fejl i udredningsprocessen. 
 
Faktisk har han så tidligt som den sidste oktoberuge afbrudt al kontakt med mig, altså 
midt i udredningen. Jeg fik intet svar på mine mails og spørgsmål, som jeg sendte ham 
igennem hele november-måneden. Det står i modsigelse til sin opfordring, at alle involverede 
altid kan skrive ham med spørgsmål og yderligere information, altså at en dialog opretholdes 
løbende igennem processen. 
 

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen



Linda Maria Koldau: Kommentar til AUs redegørelse (J.nr. 2012-0748-8111/UL4) 
 

 100 

Kommentar 51: Dekanens vilkårlige ændring af en formal aftale 
(s. 15, afsn. 5) 
 
 
Niels Lehmann nævner det opfølgningsmøde, som var aftalt d. 22. juni 2011 og fastholdt i 
dekanatets notat (jf. Bilag 28). Meningen med dette møde var at se på 

- resultaterne af udredningen og samarbejdet igennem efteråret; 
- resultateterne af min undervisning. 

 
Mødet skulle finde sted i december, men blev udskudt. I sted for dette møde afholdt dekanen 
et møde d. 10. januar 2012, hvor hun orienterede mig om den påtænkte advarsel. Det var 
udtrykkeligt ikke det aftalte opfølgningsmøde. 
DMs juridiske bistand Charlotte Fog-Nielsen spurgte direkte på mødet d. 10. januar 2012, om 
dette møde er det aftalte opfølgningsmøde. Da dekanen svarede ”nej”, spurgte Charlotte Fog-
Nielsen, om dekanen tænkte sig at afholde det aftalte opfølgningsmåde ved et senere 
tidspunkt. Det besvarede dekanen igen med ”nej” uden at give en begrundelse. 
Jeg har dokumentation for denne dialog. 
 
Idet dekanen ikke holdt sig til den formale aftale at der skulle være et opfølgningsmøde, blev 
jeg frataget chancen at fremvise de glimrende evalueringer som jeg havde fået fra mine 
studerende i de to kulturhistoriske kurser, som jeg havde undervist om efteråret 2011. Det 
viste sig, at dekanen overhovedet ingen interesse havde i at se, at det faktisk kunne gå godt 
med min undervisning, hvis jeg bare blev sat til kurser, som tilsvarer min kvalifikation. 
 
Dermed viser det sig, at dekanen i sin handlen faktisk forholder sig inhabil og udelukker 
positive aspekter i mit arbejde på universitetet.  
 
Niels Lehmanns begrundelse om mødets aflysning i sin redegørelse på s. 15, afsnit 5 er 
utilfredsstillende, som Charlotte Fog-Nielsens udtrykkelige spørgsmål efter det aftalte møde 
viser. 
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Kommentar 52: Min angivelige ”respektløse kommunikation” 
 
 
Jeg vil gerne tilføje en generel kommentar vedr. den ”respektløse kommunikation”, som jeg 
angiveligt bruger og som dekan Mette Thunø anfører over for DM som primær begrundelsen 
for advarslen (jf. Bilag 34, s. 2).  
I min dokumentation findes der talrige brev og situationsanalyser som jeg har sendt til 
kollegaer, faglederen, studielederen, institutslederen og dekanen (jf. for eksempel Bilag 4, 6 
eller 7). Jeg har i mine mundtlige udsagn eller i andre skriftlige dokumenter ikke kommuni-
keret på en anden, altså mere ”krænkende” eller ”respektløs” måde end i disse situations-
analyser.  
 
Jeg kan imidlertid se at min måde 

- at analysere situationer og argumentationsstrategier,  
- at fremlægge dem skriftligt og  
- at sætte navn på konkrete problemer 

opfattes som ”respektløs” af ledelsen. 
 
Dermed må jeg desværre sige, at professor emeritus Viggo Mortensen (AU) har ret med sin 
påstand om at universitetsledelsen ”fremelsker en spytslikkerkultur” (Jyllands-Posten, 9. febr. 
2012, http://jp.dk/opinion/kronik/article2689582.ece).  
Hvis man får chikaner og til sidst en advarsel fordi man tør fremlægge kritik på en nøgtern og 
analytisk måde og dermed tør sætte navn på problemer, så vil det selvfølgeligt fremme en 
adfærd, hvor de ansatte snarere tier stille eller også taler sådan, som ledelsen gerne vil høre 
det.  
 
Jeg kan ikke se, hvad der skulle være ”respektløs” i min kommunikation, ud over nogle få 
steder, hvor jeg ud fra min frustration har brugt en skarpere tone en normalt – som jeg 
beklager og gerne er beredt til at sige undskyld for. 
 
Det kan imidlertid være at mine analyser generelt opfattes som ”krænkende”, fordi jeg 
afslører adfærds- og argumentationsmønstre, som faglederen og institutlederen gerne ville 
have fortiet. Men dette er en ”krænkning” en leder må leve med: Hvis man ikke offentligt kan 
stå for sine ledelsesstrategier, så kan man ikke hævde at man er blevet ”krænket”, fordi en 
medarbejder sætter navn på disse strategier. 
 
Mit spørgsmål til en jurist:  
Kan sådan en kommunikation blive fundament til en advarsel, som dekan Mette Thunø 
fremlægger det i hendes brev til advokat Soon-Ah Sigsgaard d. 14. marts 2012? 
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Oversigt: Bilagene til Linda Maria Koldaus kommentar  
til institutleder Niels Lehmanns redegørelse 
 
 
Bilag 0: Faget Musikvidenskab og sin særlige problematik 

Bilag 1: Arbejdspapir for jobsamtale d. 27. april 2009 

Bilag 2: Arbejdspapir for jobsamtale d. 7. maj 2009 

Bilag 3: Bedømmelsesudvalgets indstilling til min fastansættelse 

Bilag 4: Brev til Pia Rasmussen og Charlotte Rørdam Larsn d. 10. januar 2012 vedr. 
diskussionen om den nye Bachelor-studieordning* 

Bilag 5: Dansk Årbog  

Bilag 6: Mail til Pia Rasmussen d. 30. juni 2010 

Bilag 7: Analyse til studieleder Lars Kiel Bertelsen d. 27. juni 2010 

Bilag 8: Mit referat fra mødet med Niels Lehmann d. 28. maj 2010, samt 
baggrundsbeskrivelse 

Bilag 8a: Mailveksel med Steen Kaargaard Nielsen vedr. Johannes Gammelbys  
 eksamensopgave* 

Bilag 9: Vidnesbyrd af Sofie Emmertsen (hun står til rådighed for en bekræftigelse af hendes  
udsagn, sofieemmertsen@mail.dk) 

Bilag 10: Mailveksel med Thomas Holme Hansen vedr. det fælles kursus Musikhistorie* 

Bilag 11: AUs Personalepolitik 

Bilag 12: Tabel ”Aftaler og den faktiske situation” (28. oktober 2010) 

Bilag 13: Dokumentation 

Bilag 14a: Mit arbejdspapir til MUS d. 13. januar 2011, sendt til Niels Lehmann d. 10. januar  
   2011 

Bilag 14b: Niels Lehmanns MUS-referat og min kommentar (23.-24. maj 2011) 

Bilag 14c: Niels Lehmanns nye version af MUS-referatet, som jeg aldrig har undertegnet 

Bilag 15: Mail til kollegaerne vedr. møderne 

Bilag 16: Skridt mod et godt samarbejde 

Bilag 17: Redegørelse Musik – lyd – betydning  

Bilag 18: Evaluering fra kurset ”Innovation, repræsentation og kulturel magt” 

Bilag 19: Suspendering fra eksamen 

Bilag 20: Andrew Davidsons klage vedr. sin klage imod min suspendering og sin sidste  
 melding den 18. februar 2012 

Bilag 21: Redegørelse for min kontakt til journalisten Klaus Wivel  

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen



Linda Maria Koldau: Kommentar til AUs redegørelse (J.nr. 2012-0748-8111/UL4) 
 

 103 

Bilag 22: Mailveksel med Pia Rasmussen vedr. lærermøderne* 

Bilag 23: Invitation til mine kollegaer at deltage i Jeffrey Kurtzmans arrangementer 

Bilag 24: Brev af Jeffrey Kurtzman ”to whom it may concern” 

Bilag 25: Thomas Holme Hansens mobbende mail og min meddelse til institutlederen 

Bilag 26: mailveksel med Niels Lehmann vedr. mobningsudredningen, juni/juli 2011 

Bilag 27: Mit brev til dekan Mette Thunø, 4. juli 2011 

Bilag 28: Dokumentation vedr. mødet med dekan Mette Thunø d. 22. juni 2011 og hendes  
 nægtelse at holde fast i skrift det ansvar, som hun selv har indrømmet (=  
 Bilag ”Notat og indsigelse” til min egen dokumentation for Problemkompleks 3).* 

Bilag 29: Min anmodning om at drøfte min undervisningstilrettelæggelse; mail fra 9. juli 2011, 
afsnit 3. 

Bilag 30: Niels Lehmanns nægtelse at jeg kan medbringe en bisidder efter eget valg 

Bilag 31: Mail fra Per Dahl vedr. mødet med Niels Lehmann d. 31. august 2011 

Bilag 32: Lægeattest fra Sven Wemmelund 

Bilag 33: Min trækning af mobningsklagen mod Steen Kaargaard Nielsen, sendt to gange til 
 konsulent Per Bøjlund 

Bilag 34: DM-advokat Soon-Ah Sigsgaards brev til dekan Mette Thunø (2. marts 2012) og  
 dekan Mette Thunøs svar til hende (14. marts 2012). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Bilag markeret med * er mailudvekslinger, hvor jeg har de originale mails liggende på computeren, 
men vedlægger som bilag et word-dokument hvor alle svar og modsvar er kopieret ind på en mere 
overskuelig måde. Jeg kan gerne fremlægge den originale dokumentation. 
Undtagelser er Bilag 4, Bilag 7 og Bilag 16. Det omhandler mails, som jeg ikke længere har på min 
computer, fordi jeg den gang var ikke bevidst om at de skulle være nødvendige som bevismateriale 
ved et senere tidspunkt. De brev, som jeg sendte d. 10. januar 2010 til Pia Rasmussen og Charlotte 
Rørdam Larsen (Bilag 4), d. 27. juni 2010 til studieleder Lars Kiel Bertelsen (Bilag 7) og d. 21. 
november 2011 til Per Bøjlund og Marie Koch overensstemmer eksakt med det dokumenter som jeg 
den gang gemte og nu vedlægger som Bilag 4, 7 og 16. 
Vedr. Bilag 28: Jeg har ligeledes her alle mails liggende på min computer, undtagen dekanens 
originale mail fra 25. august 2011, som er forsvundet fra min postbakke uden at jeg selv har slettet den. 
Men jeg har en kopi af denne mail som samme dag blev videresendt til min private mailadresse. 
 

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen

Linda Koldau
Schwärzen


