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Den subtile, men indædte
magtkamp på Aarhus Uni-
versitet (AU) mellem Linda
Koldau og en række kolle-
ger på musikvidenskab blev
kendt i hele landet, da Kol-
dau for et par år siden –
efter forgæves at have for-
søgt at løse sine problemer
internt – valgte at gå til avi-
serne. Nu kunne den un-
drende offentlighed bl.a.
erfare, at det på AU er mu-
ligt at studere musikviden-
skab uden at kunne noder.

Men hermed var kursen
også lagt mod en afskedi-
gelse. Medmindre man
kunne presse Koldau til at
sige op af sig selv.

Dødssynd nummer ét
Whistleblowing er døds-
synd nummer ét i enhver
organisation. Også på uni-
versiteter, som ellers tradi-
tionelt har været optaget af

sandheden. Dekan Mette
Thunø sagde da også ligeud
til Koldau, at hun fik en ad-
varsel »på grund af sine
skriverier i pressen«. 

Jamen, har de offentligt
ansatte ikke ytringsfrihed?

Naturligvis. 
Men man vil altid kunne

skille sig af med en besvær-
lig medarbejder. Det kan
tage noget tid. Det kan ko-
ste en del penge. Men de
“uafhængige” konsulenter,
der skal lave det nødven-
dige “udredningsarbejde”,
vil altid nå frem til det

facit, som de er bestilt til at
nå frem til.

Katalysatoren
Men ombudsmanden? Gik
han ikke ind i Koldau-sa-
gen af egen drift? Jo, men
han trak sig ud igen, da
Koldau havde “indgået for-
lig” med AU.

Sådan ser Koldau ikke
selv på sagen. Hun argu-
menterer for, at ombuds-
manden, som er adjungeret
professor i jura ved AU,
havde henvendt sig uoffici-
elt til AU’s ledelse og bedt
universitetet om at trække
en række bebudede, ydmy-
gende sanktioner mod hen-
de tilbage; f.eks. en skriftlig
undskyldning til tre kolle-
ger fra musikvidenskab.
Ellers ville han blive nødt
til at komme på banen.

På trods af adskillige gen-
tagelser på de 660 sider er
det perspektiverne i sådan-
ne mulige konspirationer,
der gør bd. 3 af Koldau-tri-
logien til spændende læs-
ning.

Det danske samfund bør
være taknemligt for, at en
determineret, passioneret
og skarp udenlandsk akade-
miker har nægtet at gå på
kompromis med sin intel-
lektuelle redelighed, men
insisteret på at gøre rede for
de faktiske forhold bag de
gule mure på AU. Dermed
er hun blevet katalysator
for nødvendige opgør med
fejl og mangler i hele ud-
dannelsessystemet.

Den akademiske
whistleblower
N På trods af gentagelserne
er også det sidste bind af
Koldaus trilogi om Aarhus
Universitet spændende og
perspektivrig læsning.

TRILOGI (BD. 3)
LINDA MARIA KOLDAU
JANTE UNIVERSITET
“Totalitære strukturer” (660 sider)
Kan bestilles på www.tredition.de
(bd. 1 og bd. 2 blev anmeldt 
den 12. maj)
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Den tyske musikprofessor Linda
Maria Koldau skabte debat med
sine udtalelser om manglende
faglighed på Aarhus Universitet.
Hun endte med at forlade uni-
versitetet. Arkivfoto: Jan Dagø

En landsbyroman, kalder
Vagn Remme drillende sin
lille, fabulerende omgang
fortællinger fra en provins,
hvor den kollektive sjæl
udgøres af Brugsen, og
hvor folk bestemt ikke
løber hinanden på dørene. 

Landsbyen er til gengæld
besjælet, og den discipline-
rer de rodløse mennesker,
som plejer livets gentagel-
ser, for det gør man i lille-
putsamfundet. Men inde

bag facaden er der et vildt
og uregerligt, drømmende
liv hos de navnløse. Det vi-
ser den altomkringflakken-
de fortællerbevidsthed,
mens de lokale opfører sig
mere eller mindre aparte,
målt med sociologien og
realismens alen.

Også et eventyr
Forfatteren har næppe la-
vet research i Udkantsdan-
mark og studeret socialpsy-
kologiske mønstre, snarere
er han på klassisk kunstne-
risk vis ude på at ualminde-
liggøre snart sagt hvad og
hvem som helst. Menne-
skene fremmedstyres af de
særeste fænomener – fra et
skur til en grusgrav – samti-
dig med at de i deres en-
somhed fantaserer sig til
forskellige former for sam-
menføring. Således kan en
pik foretage en selvstændig
tur rundt i landsbyen, så
"Vi er her ikke" er også et
eventyr.

Hvis læseren på forhånd
har sine forestillinger om,
hvad der sker i en landsby,
kan man godt tro om igen i
forhold til Remmes snap-
shots. 

Apropos titlen: Alt er
ustabilt; både køn og iden-
titet, ligesom grænserne
mellem drøm og hverdags-
virkelighed gang på gang
ophæves. Som folk er flest,
bakser de med at finde et
sprog, der kan beskrive
deres oplevelser eller tan-
ker, og den problemstilling
ligner unægteligt noget,
som kunstnerisk anlagte
sjæle plejer at være inder-
ligt optagede af. På den
måde gør Vagn Remme alle
mennesker til kunstnere
eller filosoffer. Helt i pagt
med den franske kritiker
Rancières radikalt demo-
kratiske forestillinger. 

Næste gang må Vagn
Remme så gerne udfordre
sig selv og skrive sig fri af
avantgardens ånd.

Hvem er vi?
N Sære historier fra lands-
byens gadekær.

ROMAN
VAGN REMME
VI ER HER IKKE. 
EN LANDSBYROMAN
88 sider, 125 kr.
B.Ø.K.
Er udkommet
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Rolex:  
Herrearmbåndsur af stål.  
Model Submariner, ref. 168000. 

Hammerslag: 25.000 kr.
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Indleveringsfrister::
sølv og kunsthåndværk 2. august

smykker og armbåndsure 7. august

ældre kunst, tæpper og møbler 9. august

moderne kunst og design 16. august

Lige nu ser vi rigtig flotte priser  
på armbåndsure af høj kvalitet,  
så overvejer du at sælge, kan vi 
an befale at slå til nu!BLÅ BOG

Alisa Weilerstein
N Født den 14. april 1982 
i Rochester, New York, USA.
N Debuterede som 13-årig
med The Cleveland
Orchestra.
N Uddannet fra Columbia
University 2004 med en
bachelor i russisk historie.
N Spiller også kammermusik
og optræder med sine for-
ældre, violinisten Donald
Weilerstein og pianisten
Vivian Hornik Weilerstein.
N Hendes bror er violinisten
og dirigenten Joshua Weiler-
stein (født 1987).
N Udnævnt til MacArthur
Fellow, 2011.


