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Indledende bemærkning 

 
 
Denne dokumentation er blevet lavet for at underbygge den tabel ”Forventninger og aftaler 
ved ansættelsen – og den faktiske situation”, som jeg lavede den 28. oktober 2010, dvs. 14 
måneder efter min ansættelse som professor på Aarhus Universitet, Institut for Æstetiske Fag. 
Den dækker nogle af de væsentlige, men ikke alle punkter opført i tabellen. 
Dokumentationen består af mail-udvekslinger, rapporter, møde-referater og situations-
analyser, som jeg har lavet i perioden januar – november 2010. Den viser, at jeg har forsøgt at 
drøfte mine iagttagelser og spørgsmål med kollegaer på forskellige ledelsestrin igennem et 
helt år. Formålet for dokumentationen er at finde en løsning hvor mine kvalifikationer og mit 
potentiale som forsker og underviser kan bruges til de studerendes og min egen tilfredshed og 
til Aarhus Universitets gavn. Det er mit ønske at finde frem til sådan en løsning i 
overensstemmelse og uden unødvendig postyr. 
 
De forhold, som er beskrevet i dokumentationen, bliver bekræftet såvel af danske og 
udenlandske kollegaer på universitetet som også af repræsentanter fra Danmarks kultur- og 
erhvervsliv. Mange er enige, at situationen i uddannelsesstrategien og forskernes arbejdsvilkår 
i Humaniora er uholdbar. Det er oplagt, at den uddannelse, de studerende på IÆF får, er i 
mange tilfælde uduelig for et job i erhvervslivet – og i hvert fald ikke konkurrencedygtig på 
internationalt niveau. 
 
Jeg søgte en stilling i Danmark, fordi den åbne og venlige atmosfære, der hersker på danske 
universiteter, er i høj grad tiltrækkende til udenlandske akademikere. Jeg var klar over, at jeg 
ville flytte til et helt andet akademisk system, og jeg var selvfølgeligt beredt at tilpasse mig så 
godt som muligt til forholdene på Aarhus Universitet. Det er derfor, jeg har lært dansk, 
underviser på dansk og behandler de studerende med den samme imødekommenhed, støtte og 
tålmodighed som mine danske kollegaer. Der findes alligevel to afgørende aspekter, hvor jeg 
ikke er beredt til at indgå et kompromis: 

1. excellence 
2. effektivitet 

Det er derfor, jeg har lavet denne dokumentation. Den skal ikke først og fremmest være en 
kritik af forholdene på Afdeling for Musikvidenskab, men snarere en støtte for at gøre 
opmarksom på nogle alvorlige problemer, jeg som erfaren professor iagttager på min afdeling. 
Det håbes, at dokumentationen vil give ideer og impulser til nytænkning og forbedringer på 
vores universitet. 
 
Det vil lægges mærke til, at der findes sproglige fejl i mine tekster. Jeg har lært dansk i året 
2009 og er klar over, at jeg stadig laver fejl. Det betyder ikke, at indholdet og analyserne er 
mindre seriøse, end hvis de var skrevet på tysk eller engelsk. 
 
Enhver læser med akademisk erfaring kan regne ud, hvor mange timer det har kostet at lave 
denne dokumentation – og hvor megen tid og energi er blevet spildt med nytteløse 
diskussioner i de sidste 14 måneder. Det er mit ønske at kunne bruge den tid og den energi for 
godt videnskabeligt arbejde fremover. Det er netop derfor, jeg har lavet denne dokumentation. 
 

Århus, 4. december 2010 
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Tabel: Forventninger og aftaler ved ansættelsen – og den faktiske situation 

Forventninger og aftaler ved min ansættelse i maj 2009 Den faktiske situation på IÆF (erfaringer i perioden sept. 2009 – november 2010) 

min internationale forskerkvalifikation: 
min brede, historisk orienterede kvalifikation som forsker er 
udtrykkeligt ønsket og skal skabe nye perspektiver 
=> jeg har 6 forskningsområder med 80 publikationer (bøger  
      og artikler, for det meste peer-reviewed) 
=> min historisk orientering var nøje kendt, da jeg blev ansat 

a) forskning på IÆF:  
”en historisk orientering spiller ingen rolle i instituttets forskningsstrategi” 

b) undervisning på IÆF: 
- de studerende lærer fra 1. semester, at kun kulturteoretiske, men ikke  
   kulurhistoriske spørgsmål er relevante 
- den historiske side i musikvidenskab er marginaliseret; AUs musikvidenskab 
   er helt systematisk orienteret (på laveste niveau) 

undervisning: 
jeg som professor skal undervise 6 timer om ugen 

a) siden 1. september 2009 har jeg ikke fået et eneste forløb hvor jeg kunne undervise 
selvstændigt og med fuldt ansvar for indholdene og didaktik 

b) jeg bliver sammenspændt i ”fællesundervisning”, hvor jeg får detaljeret besked om, 
hvad og hvordan jeg skal undervise 

c) de andele jeg får lov til at undervise er for det meste ikke eksamensrelevante og 
derfor af ingen interesse til de studerende 

d) jeg bliver påtvunget en didaktik, som tjener til at lave de studerende umyndig => 
hvis jeg behandler de studerende som vokse og selv-ansvarlige personer, beklager 
de sig i evalueringen; det bliver dermed demonstreret, at jeg er ikke erfaren nok for 
at undervise danske studerende i eget ansvar 

e) en fagleder, som har ingen kvalifikation i historisk musikvidenskab og ingen 
erfaring i dens formidling, dikterer mig i detalje, hvad og hvordan jeg må undervise 

f) jeg har ingen faste undervisningstider og får besked om hvornår jeg skal undervise 3 
uger inden semestret starter 
=> det er umuligt at lave en fornuftig plan for konference- og forskningsrejser 

g) kun 1 af mine 6 forskningsområder, nemlig filmmusik, er til interesse i instittuttets 
undervisning – men også der bliver det demonstreret at min tilgang er irrelevant til 
vore studerende 

ekskursioner: 
jeg skal tilbyde kulturhistoriske ekskursioner, som var en stor 
succes i Tyskland 

a) der eksisterer ingen forløb i studieordningen som kunne byde mulighed for sådan en 
ekskursion 

b) når jeg får lov til at udbyde et valgfag, bliver det til sidst aflyst pga. manglende 
tilmeldinger, fordi de studerende er ”erhversorienteret” og har ingen interesse i 
kulturhistoriske valgfag 
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Forventninger og aftaler ved min ansættelse (maj 2009) Den faktiske situation på IÆF  
(erfaringer i perioden sept. 2009 – november 2010) 

tværfaglighed: 
mit princip af at tværfagligt arbejde passer idealt i AUs strategi 

under ”tværfaglighed” forstås på IÆF: 
- en ny synsvinkel af en ny gæsteforelæser hver uge 
- mange forskellige indtryk uden fagligt fundament i en eneste disciplin 
-”konfrontation” af discipliner uden at den går ud fra en fælles forskningsgenstand, 
   som giver mening til disciplinernes forbindelse 

formidling:  
mit princip at videnskab skal formidles til en større offentlighed 
passer idealt i AUs strategi 

- den toneangivende forskning på IÆF har ingen forbindelse til offentligheden 
- de kollegaer der arbejder med Folkeuniversitetet har trukket sig tilbage fra  
   instituttets førende forsknings- og undervisningstrategi  
- jeg må gerne organisere store arrangementer, som er formidlingsorienteret og  
   tiltrækker mange mennesker – men de bliver ignoreret af mine kollegaer, fordi  
   den slags forskning og formidling tilsvarer ikke den officielle forskningsstrategi 

internationalisering:  
med al min international erfaring er det min udtrykkelig opgave 
at fremme internationaliseringen på IÆF og fakultetet 

a) det er umuligt at tiltrække internationale phd-studerende pga. 4+4-systemet 
b) det er umuligt at tiltrække internationale ERASMUS-studerende,  
     fordi alt i musikvidenskab undervises på dansk 
c) det er umuligt at invitere internationalt anerkendte professorer  
     som gæsteforelæsere, fordi der findes ingen interesse for deres  
     forskningstemaer på mit institut 
d) når det lykkes at invitere en internationalt anerkendt gæsteprofessor  
    med en ansøgning til AUFF, er det en skam at konfrontere ham med 
    - at vore musikvidenskabs-studerende ikke behøver kunne læse noder  
       (også på kandidat-niveau) 
    - at vore musikvidenskabs-studerende på kandidat-niveau kender ikke  
       til repertoire som ”De Fire Årstider” eller Beethovens ”Eroica” og der  
       er heller ikke krav at de skulle kende til det 
    - at vore musikvidenskabs-studerende har ingen interesse i klassisk  
      musik og musikhistorie, og er der heller ikke krav at de skulle have det 
e) det er næsten umuligt at grundlægge en forskergruppe med en  
     orientering på internationalt niveau, fordi der må diskuteres teorier  
     og filosofiske begreb med det samme, mens det nødvendige  
     kildefundament til et internationalt anerkendt arbejde bliver  
     betragtet som ”empirisk” hjælpemiddel af mindre værdi 
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Forventninger og aftaler ved min ansættelse (maj 2009) Den faktiske situation på IÆF  
(erfaringer i perioden sept. 2009 – november 2010) 

phd-uddannelse: tyske studerende 
ifølge dekanens tilsagn kan jeg fortsætte at vejlede mine tyske 
phd-studerende, som så kan aflevere på Aarhus Universitet 

- der stilles krav til dem, som er umuligt at opfylde i Tyskland  
   (erfaring i universitetsundervisning og deltagelse i forskerseminare) 
- der stilles umulige finansielle krav, hvis de vil komme og lave en phd-uddannelse  
   med et stipendium fra en tysk forskningsfond 
=> 2 af mine 5 studerende har allerede givet op og vekslet vejlederen, så at de  
     kan aflevere på et tysk universitet 

phd-uddannelse: danske studerende - danske studerende, der vil arbejde med et projekt som er historisk orienteret,  
   bliver afvist fra starten (”en historisk orientering spiller ingen rolle i  
   instituttets forskningsstrategi”) 
- historiske og historiografiske phd-ansøgninger bliver afvist 
- studerende, der viser en større modenhed, fordi de har skrevet et speciale, har  
   ingen chance pga. 4+4-systemet 
- Musikvidenskaben har ikke fået et eneste phd-stipendium siden 2003 – det betyder, at  
   faget dør ud 

 
 
 
Jeg har udarbejdet løsningsstrategier, som kunne tjene til at øge AUs synlighed både i Danmark og internationalt. I samtaler med højstående 
repræsentanter fra Danmarks kultur- og erhvervsliv har det vist sig, at der kunne bygges en bro mellem universitetet og det offentlige kulturliv, som 
ville være en uhørt innovation i Danmark. Det ligger i min og i Aarhus Universitets fælles interesse, at der findes en løsning, som kan omsættes med 
diskretion og i konsensus.  
 
Denne sammenfatning blev sendt til forskningsdekanen (som rektoren havde anbefalet at kontaktere i tilfælde af problemer) den 28. oktober 2010. 
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Synopsis: Kapiteloverskrifter og citater 
 
 
 

Del I: Musikvidenskab på AU 

1. Kaldelse: En nyansat professors situation på IÆF 
”Du skulle simpelthen holde lav profil og vente på bedre tider...”(en kollega, der også har 
interesse i musikhistorie og klassisk repertoire, 8. januar 2010) 

2. Musikvidenskab: Fagets definition og selvforståelse på AU 
”Det er ikke nødvendigt for vore Musikstuderende i Kandidat- eller Suppleringsfaguddan-
nelsen at kunne læse noder.” (Fagleder Pia Rasmussen, lærermøde den 8. juni 2010) 

”Musik har udviklet sig til et felt, der hedder lyd. Lydfænomenet har overtaget 
musikfænomenet.” (Ansa Lønstrup, Fagleder i Æstetik og Kultur, tidligere ansat i 
Musikvidenskab, på en offentlig præsentation af IÆFs forskning, 3. juni 2010) 

Del II: Undervisning i ”Musikvidenskab” 

3. Moderne undervisningsstrategier 
”Den fremtidige uddannelse har til formål at aktivere de studerende. Det må vi gøre ved at 
give dem ugentlige lektier, danne læsegrupper med supervision og give dem projekter i 
gruppearbejde og med supervision.” (Studielederens strategi på IÆF) 

4. En problematisk didaktik og dens konsekvenser 
“Én af de tekster du har sendt mig: Even Ruuds ’Musikk & Identitet’ fra tidsskriftet GRUS, 
mangler hvilket årstal og forlag det er fra. Kan du finde ud af det for mig?” (en student til 
professoren, efter denne har sendt studenten nogen litteratur for hendes BA-projekt; mail fra 
12. maj 2010) 

5. Undervisningsformer: Fællesundervisning og patchwork-modellen 
“…I’m shocked beyond belief. This is truly turning the world inside out and robbing the 
students of their right to an education.” (amerikansk kollega, mail fra 20. juli 2010) 

6. Uddannelsesresultater: Nogle strategiske overvejelser 
“Jeg håber, at fakultetet vil høre på det, repræsentanterne fra erhvervslivet har bekræftet – det 
nytter ikke at byde vore studerende et enormt spektrum af mange forskellige humanistiske 
aspekter, hvis de ikke lærer at gå i dybden og udvikle selvstandighed i problembehandlinger 
over mere end kun 2–4 uger. Det er det, universitetet er godt til – og det er det, de har brug for 
i deres senere jobliv.” (LMK i en mail til studielederen, april 2010) 
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Del III: Arbejdsvilkårene 
 
7. Forksningsorientering: Den ønskede og den uønskede forskning 

”Du skal ikke vælge en historisk vinkel for dit phd-projekt, fordi den spiller ingen rolle i 
instituttets forskningsstrategi.” (et medlem af IÆFs nye Forskningsudvalg til en begavet 
kandidatstudent, der ønsker at udarbejde et phd-projekt, 19. maj 2010) 

8. Forskning og projekter: Vanskelige arbejdsvilkår for forskere 
”Opslaget er blevet udsendt meget sent, så der er sikkert en del, der ser sig overvundet af 
tidspresset og derfor ikke søger – hvilket jo giver bedre chancer for dem, der faktisk får 
søgt.” (Institutlederens kommentar til et nyt opslag for søgning af kompetencemidler han 
har fået og sendt rundt til bekendtgørelse – 9 dage inden deadline) 

9. Internationalisering:  
    At forhindre sammenligning med den internationale konkurrence 

”Hvis man kigger på instituttet udefra, får man indtrykket, at det her er et lukket 
værksted.” (den lektor, som er ansvarlig for internationalisering på IÆF, i en samtale den 
27. september 2010) 

10. Kollegialitet og kompetence 
”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.” (Fagleder Pia Rasmussen som svar på at LMK betegner sig som 
”Professor i Historisk Musikvidenskab”, mail fra 1. juli 2010) 

11. Diskussionskultur og konsensus 
”Med hensyn til vores diskussionsmåde er jeg bekymret over, at der faktisk ikke 
forhandles et kompromis, som vi alle ville have det, men at det, der er et vigtigt 
anliggende for de fleste af os, bliver trængt ud i et hjørne og reduceret til noget, der 
næsten forsvinder.” (LMK i et brev til faglederen efter 2 dages diskussion om den nye 
BA-studieordning, 10. januar 2010) 
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1. Kaldelse: 
En nyansat professors situation på IÆF 

 
 
 
”Du skulle simpelthen holde lav profil og vente på bedre tider...” 

(en kollega, der også har interesse i musikhistorie 
og klassisk repertoire, 8. januar 2010) 
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a) Kaldelsesproces:  
Uddrag fra indstillingen vedr. kaldelse af professor Linda Maria Koldau 
 
 
Prof. Dr. Linda Maria Koldau var institutleder på Institut für Musikwissenschaft, Universität 
Frankfurt am Main, fra 2006 til 2009, og lærestol-professor i musikvidenskab i samme 
periode. Hun var medlem i Fakultetsrådet fra 2005 indtil hun forlod universitetet i 2009 og 
medlem i Universitetspræsidentens Strategigruppe for at skabe vedvarende forbindelser 
mellem Humaniora og erhvervslivet. Som institutleder forhindrede hun, at instituttet blev 
nedlagt, og byggede en ny uddannelse op, som integrer Historisk Musikvidenskab med 
Kulturhistorie og Filmstudier. 
Som forsker har hun seks ekspert-områder fra den sene middelalder over renænssance, barok 
og 1800-tallet til modernen. Hun har publiceret 4 monografier, redigeret 4 yderligere bøger 
(konferenceberetninger af symposier hun har organiseret), og publiceret ca. 80 artikler, 50 
encyklopædi-artikler og kapitler i håndbøger samt ca. 170 anmeldelser. Hendes publikationer 
som også de ca. 150 offentlige foredrag hun har holdt siden 1996 er på tysk, engelsk, italiensk 
og dansk. Både hendes phd-afhandling og her disputats fik universitetsprisen; siden 1995 har 
hun desuden fået forskellige priser som forsker og underviser.  
 
Linda Maria Koldau blev ansat som Professor i Musik og Kulturforståelse på Aarhus 
Universitet igennem en kaldelsesproces. Der var intet opslag for et professorat på Aarhus 
Universitet, og ifølge faglederen på Afdelingen for Musikvidenskab vidste kollegiet heller 
ikke, hvordan de skulle opslå den stilling, der var blevet fri efter professor Bo Marschner var 
gået på pension i 2008. 
 
Det følgende er et uddrag fra indstillingen, der bekræftede Linda Maria Koldaus ansættelse. 
 

”Der er tale om en kulturhistorisk forankret musikforskning med hverdags- og 
mentalitetshistorisk perspektiv som kan tjene som en vigtig murbrækker. [...] 
Endvidere er det et fremherskende træk i hendes forskning at hun går uden for de 
grænser som traditionelt stilles op inden for det musikvidenskabelige felt og søger 
teoridannelser, metoder og viden der er udviklet inden for andre discipliner. Den 
metodiske sikkerhed og fortsatte refleksion over metodiske greb og indfaldsvinkler 
ledsager og løfter hele tiden hendes analyser og perspektiver. Hendes fremstilling 
er klar, prægnant og læservenlig. 
Udvalget finder enstemmigt at LMK ikke blot er klart kvalificeret til et professorat 
i musikvidenskab, men udvalget er sikker på at LMK er uden for konkurrence i 
dansk og nordisk sammenhæng, og finder det usandsynligt at et internationalt 
opslag ville fremkalde bedre ansøgere.” 

9. april 2010 
 
Bedømmelsesudvalg: 
Professor Svend Erik Larsen (formand), Aarhus Universitet, IÆF (Litteraturhistorie) 
Professor Boel Lindberg, Växjö Universitet, Sverige (Musikvidenskab) 
Profesor Greger Andersson, Lunds Universitet, Sverige (Musikvidenskab) 
 
 
 
 
 
 



 14

b) ”Hvis man vil arbejde historisk, skal man finde sig en niche” 
12 uger efter LMKs ansættelse, den 28. november 2009, konstaterede faglederen (som var 
kommet til et privat besøg) i en samtale med LMK: ”Det historiske spiller ingen stor rolle i 
den danske videnskab. Hvis man vil arbejde historisk, skal man finde sig en niche. Så kan 
man eventuelt lave et historisk projekt under et større kulturteoretisk tag.” 
Det var mærkeligt for LMK at høre sådan noget. Dekanatet havde fået en udførlig 
dokumentation af hendes arbejde i de sidste 15 år, og det var helt tydeligt, at LMK er 
professor i Historisk Musikvidenskab og arbejder med en tværfaglig kulturhistorisk tilgang – 
som er en innovation i faget og anerkendt som sådan af førende internationale kollegaer. Det 
var dekanens ønske, at det store potentiale, LMK byder som forsker, underviser, netværks-
initiator og formidler, bruges på universitetet.  
Faglederen har uden tvivl haft adgang til LMKs ansøgningsmateriale og undervisnings-
portfolio, desuden findes dokumentation for LMKs publikationer og orientering på hendes 
AU-webside. Det synes mærkeligt, at et universitet ansætter en professor igennem en 
kaldelsesproces for så at lade hende vide, at hendes forskning spiller ingen stor rolle i 
Danmark og at hun skal finde sig en niche med sit arbejde. 
 
LMKs professorat blev kaldt for ”Musik og Kulturforståelse”, da LMK blev ansat. Hun blev 
aldrig informeret om, at Aarhus Universitetets forståelse af kulturbegrebet afviger i væsentlig 
grad fra den internationale konsensus om kulturbegrebet i akademisk forskning. Samtalen 
med faglederen den 28. november var det første tydelige indblik i, at Aarhus Universitet 
mener ”kulturteori uden historisk dimension”, når der er tale om ”kultur”.  
 
 
 
 
c) To semestre som nyansat professor på IÆF: En situationsanalyse 
 
Mail til IÆF tillidsmand, 16.7.2010 
 
Kære Per 
 
Mange tak for din mail og de gode ord. De har været en stor glæde til mig. Jeg vil gerne 
mødes med dig den 8. august; kl. 13 passer meget godt. Så kommer jeg bare forbi hos dig. 
 
Jeg vil gerne forklare dig lidt om, hvad problemet er, og jeg vedhæfter et dokument, som 
fremstiller det hele lidt mere systematisk. 
 
De to semestre jeg har tilbragt på Aarhus Universitet har vist mig, at der er ikke stor brug for 
mine kvalifikationer på Musikafdelingen (eller "Musikvidenskab", som den også kaldes). 
Musikvidenskab er internationalt et problematisk fag; det bliver ofter forvekslet eller blandet 
sammen med musik (dvs. musikpraksis),  men faktisk har det intet at gøre med det (ud over 
harmonilære og analyse, som man som musikforsker selvfølgeligt må beherske). Det er 
derfor, der findes musik(videnskabs)-uddannelser på helt adskillede institutioner i forskellige 
europæiske lande og i USA. Her på instituttet blander "Musik"-uddannelsen flere forskellige 
uddannelser sammen. Og så er da den store konflikt mellem Musikvidenskab og "New 
Musicology", der har præget faget Musikvidenskab siden 80erne. Det er denne diskussion, 
som skaber afgørende problemer for mig - forskellige udsagn (også skriftligt) fra Thomas 
Holme Hansen, Erling Kullberg og Dorte Hagen Jensen har vist mig, at det har faktisk været 
diskuteret meget på afdelingen i de senere år, og jeg kan tydeligt se, især i studieordningen og 
phd-uddannelsen, hvilken orientering betragtes som den "bedre" og den "mere moderne".  
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Jeg selv er professor i "Historische Musikwissenschaft", som det kaldes i Tyskland. Jeg har 
seks forskningsområder (som er meget, også for tyske professorer), og jeg har altid betragtet 
musik som et kulturhistorisk fænomen, som må både studeres i musikalsk analyse og i dets 
historisk kontekst. Denne forbindelse af musikvidenskabelige og kulturvidenskabelige 
tilgange har skabt nye indblik i den almindelige kulturhistorie - det bliver betragtet som 
"murbrækker" i faget, men på den anden side er da naturligvis også en del kritik fra den 
traditionelt orienterede Musikvidenskab, som føler sig truet. "New Musicology" i modsætning 
er en retning, som hører til "Systematische Musikwissenschaft" - det er også internationalt 
anerkendt. Det kræver et vist fundament i repertoirekendskab og musikalsk analyse, men 
ellers arbejder det med kulturteorier og koncentrerer sig på musikkens funktion snarerer end 
på musik i sig selv. Erling skrev i en åben mail til lærerkollegiet sidste december, at det er på 
høj tid at der studeres "musik" igen og ikke kun "kultur" - det er netop det, det handler om. 
 
Netop fordi sagen er så indviklet og musikvidenskaben har endnu en anden prægning end 
litteraturhistorie eller kunsthistorie har jeg skrevet en sammenfatning efter jeg drøftede 
problemet med Lars Kiel Bertelsen, hvor musikvidenskabens problematik bliver fremstillet. 
Det jeg skriver, er baseret på min erfaring i disciplinen, som dækker næsten 20 år med studier 
og undervisning på professorniveau i Tyskland, USA, Sydkorea og nu også Danmark. Det er 
tydeligt, at vi må skelne mellem fagets prægning og behov i Danmark og andre lande, men 
netop derfor er det nødvendigt at analysere situationen og tænke på en god løsning for at 
oversætte det potentiale vi har til de bedst mulige uddannelser i fakultetet. 
Jeg er klar over, at man kunne sige jeg har jo kun været her i 2 semestre og det er lidt tidligt 
for at drage konklusioner. Men min langvarige internationale erfaring, især også på 
universitetspolitisk og uddannelsesstrategisk plan, har ført til, at jeg erkender meget snart 
grundlæggende mønstre og problemer – og mine erfaringer i de sidste to semestre viser, at der 
er tale om musikvidenskabens generelle problematik her på instituttet. Desuden er denne 
problematik også blevet meget synligt i Danmark i de sidste 10-15 år og har ført til 
grundlæggende diskussioner om hvad musikvidenskaben er og skal – mit eget problem som 
ny professor i Musik og Kulturforståelse derfor er den del af en større diskussion. Jeg har 
imidlertid hørt, at jeg ikke bliver populær, hvis jeg fremhæver at jeg har denne erfaring - men 
jeg kan ikke gøre andet, fordi ellers hedder det jo, at jeg skulle tie stille og vente 10 år, indtil 
jeg får lov til at sige noget. Eftersom det her handler sig om min identitet som forsker og 
universitetslærer kan jeg ikke vente så længe. 
 
Pia Rasmussen nægter alligevel, at der findes noget som to forskellige retninger på vores 
afdeling. Ifølge hende laver jeg en kunstig forskel, og så længe jeg laver den, skal der aldrig 
findes en løsning til mit problem. Problemer forsvinder alligevel ikke ved at nægte at de 
findes – og jeg ved faktisk, at der har fundet sted en diskussion om det i mange år, også i 
Danmark. Også på AU – frustrationen og endogså bitterheden, som kan høres i Thomas' og 
Erlings ytringer, taler for sig selv. 
 
Jeg har intet ønske mere om at lave om på noget på vores institut og på min afdeling. Jeg har 
vel forstået, at kulturteori betragtes som retningsvisende på IÆF, og det er blevet klart til mig, 
at den "balance", som jeg troede var dekanens ønske, da hun ansat mig, aldrig vil kunne nås. 
Hvad angår min forskning, så skal jeg nok klare det, der findes jo gode samarbejdsmuligheder 
uden for min afdeling. Men undervisningen er et problem, som vi må finde en løsning til. Det 
har været min største glæde at undervise i alle disse år. Nu, siden september, er jeg 
konfronteret med studerende, som har ingen interesse i kulturhistorie, som kun er interesseret 
i samtidskultur - og som har ingen anelse, hvad de teorier betyder, de lærer udenad. Jeg skal 
undervise noget, jeg ikke kan stå ind for - og det vil jeg aldrig kunne gøre. 
Jeg har undervist forløbet "Musik, lyd og betydning" i F10, sådan, som de blev ønsket af mine 
kollegaer: Næppe 4 uger kunne være min egen undervisning, resten var gæsteforlæsere med 
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hvert sit specialemne (Musik og emotion; Musik og hjerneforskning; Musik som social 
interaktion; Musik og udsigelse...). Resultatet var netop det, jeg forventede - de studerende 
syntes, det var "helt vildt spændende", men de havde ingen anelse, hvad de kunne stille op for 
deres opgave. De er jo aldrig gået i dybden med et emne, og min kulturhistorisk orienteret 
indledning (Musik og sprog; Musik som sprog; Musik og identitet) samt mine forslag om 
mulige emner og litteratur var ikke af interesse til dem. De opgaver jeg fik til sidst var de 
dårligste jeg har nogensinde set - de har ikke forstået et ord om "Musik og udsigelse" eller 
"Musik og krop".  
I vores BA-forløb, med studerende, der har valgt "Musikkultur" og bliver informeret om, at 
man ikke behøver kunne læse noder for at studere musik, har jeg jo set, hvor ring interessen i 
det, jeg havde forberedt, var. At de studerende til sidst fik gode karakterer skyldes ikke vores 
undervisning (selvom det var en glæde at lave det sammen med Hans Jørgen og dig): Ingen 
har valgt et emne, som var del af vores undervisning - de har valgt deres egne emner, delvist 
fra deres hovedfag kombineret med lidt musikkultur, og hvis nogle opgaverne så er blevet 
virkelig gode, skyldes at de studerende er dygtige i deres eget fag og fik meget ud af min 
individuelle vejledning. 
 
Da jeg begyndte at undervise sidste efterår, kunne jeg godt lide det at undervise sammen med 
nogle kollegaer (og forløbet med dig og Hans Jørgen var den største glæde). Men jeg 
begyndte også at glæde mig til at falde til på instituttet og få mit eget kursus, hvor jeg kunne 
undervise mere kontinuerligt - det må man da for at lave en god vejledning og for at komme 
ind på materien sammen med de studerende. Jeg har nu forstået, at det ikke vil ske: Alt, jeg 
skal undervise på Musik, må være fællesundervisning. Mit KA-valgfag om "Det 20. 
århundredes myter" er blevet aflyst, fordi det var - i to semestre - kun 4-5 studerende, som 
valgte det. Så bliver da Musikhistorie og Audiovisuelt Udtryk i E10. Musikhistorie skal jeg 
undervise sammen med Thomas: Det kræver forberedelsesmøder og diskussioner om hvilken 
litteratur vi skal bruge, hvordan vi skal bruge den, hvad vi skal tilbyde de studerende  - så får 
jeg bare at høre igen, at den litteratur jeg vil bruge er "gammeldags" (selvom Thomas ikke 
kendte den). Og så må jeg skrive udførlige redegørelser til Pia, hvorfor jeg synes, de 
studerende skulle en gang imellem købe en vigtig tekstbog (Musikhistorie), i sted for at vi 
kopierer siderne og stiller dem ind som pdf i First Class for hver eneste lektion. (Det handler 
sig ikke om, at jeg ikke vil lave det - men jeg synes faktisk, det kunne være en god 
"aktivering" for vore først-semester-studerende, at læse en bog - eller at gå til biblioteken, 
finde den og se, at der findes en hel del andre bøger, man også kunne læse.) 
Jeg har faktisk ikke tid at forsvare hvert eneste skridt jeg gør. Audiovisuelt Udtryk skal 
undervises sammen med Pia (som sidste efterår). Og så får jeg at vide, hvilken teori jeg skal 
undervise - jeg kan ikke gå ud af at jeg, som ekspert i filmmusik, inddrager de teorier (og 
måske også lidt af min egen forskning), som har vist sig at være de mest hjælpsomme til de 
studerende. Også her i Danmark: Jeg har to specialestuderende der skriver om filmmusik og 
ved ikke, hvordan de skal anvende den teori, de fik undervist - og når jeg siger, at de faktisk 
ikke har brug for netop disse teorier i deres analyser, så er de bange for, at den eksterne censor 
vil give dem en dårlig karakter, hvis de ikke bruger dem. Netop før feriene sendte jeg et 
udkast til Pia med tre lektioner (1 time enhver) som jeg gerne ville undervise i intro-ugen til 
vores kandidat-uddannelse "Musik, lyd, kommunikation". De første to lektioner blev 
godkendt, den tredje, om Berlioz og instrumentation, afvist, fordi den har "ingen relevans" for 
de studerende, der skal lave filmmusik på computeren. Jeg havde netop tilrettelagt denne 
lektion, fordi jeg så i E09, at de arbejder naturligvis med klassisk instrumentation på 
computeren – og de studerende har spurgt mig flere gange, mon ikke jeg kunne fortælle dem 
mere om de instrumentations-traditioner, der findes i filmmusik. Skal jeg nu også skrive et 
forsvar for denne lektion (en eneste time!) jeg gerne vil undervise? 
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Jeg kan ikke fortsætte at undervise på denne måde. Jeg har en hel samling af mails og breve 
fra studerende fra Frankfurts og Lüneburgs Universitet (2004-2009), der gengiver deres 
begejstring for min undervisning. I Frankfurt fik jeg underviserprisen 2009. Og nu må alt, jeg 
gør, kontrolleres og kommenteres i fællesundervisning - og jeg får ingen chance at lave min 
undervisning sådan, som det har vist sig at være god, også for mine danske studerende i de 
sidste to semestre. 
Hvad angår de studerendes interesser, så undrer det mig ikke mere, at mine temaer (jeg har 
seks forskningsområder fra Middelalderen til 1800tallet plus filmmusik) ikke interesserer 
dem. Faktisk bygger min forståelse af musik og musikvidenskab på, at man skal kunne læse 
noder og analysere musik - i det mindste på en beskeden plan. Det må jeg alligevel ikke sige 
højt (det ville ifølge Pia genere vore studerende) - fordi så ville jeg jo udelukke de studerende 
fra suppleringsfaget Musikkultur og vores KA-studerende. De behøver ikke kunne læse noder 
- det er, som om du underviser i litteratur med litteratur-studerende, som ikke kan læse. Jeg 
har faktisk ofte undervist musik og kulturhistorie som gæsteunderviser i andre fag (litteratur, 
kunsthistorie, teologi). Undervisningen var sådan, at jeg forklarede musikalske fænomener og 
forhold uden at de studerende fra disse fag behøver kunne læse noder; og de studerende var 
enorm glæde for min undervisning. Men nu handler det sig om musik-studerende, som jeg 
skal undervise et helt semester og som beskæftiger sig med musik som deres hovedgenstand 
igennem hele studiet. Fra min undervisning indtil nu har jeg set, at de ikke forstår meget af 
denne genstand - det kræves jo heller ikke, hvis man betragter musik kun som et kulturelt 
fænomen, der kan forklares med kulturteorier. 
 
Det er en situation, jeg ikke kan holde ud. Jeg har aldrig krævet at blive behandlet som en tysk 
professor - med studentermedhjælp, assistent, sekretær og alt, der hører til et tysk professorat. 
Jeg er flyttet til Danmark, fordi jeg godt kunne lide den uformelle, venlige måde, man 
arbejder sammen med kollegaerne og de studerende. Men nu oplever jeg, at det, der faktisk 
var ønsket, da jeg blev ansat, at alt mit potentiale i forskning og undervisning, spiller ingen 
rolle på instituttet. Pia har sidst skrevet til mig, at jeg skal ikke forestille mig at komme som 
"færdig" person her til universitetet, vi skal jo arbejde sammen, komme hinanden nærmere 
over lang tid, og der skal sløjfes nogle kanter af. Jeg tror faktisk, at jeg er temmelig åben for 
samarbejde - men her skal da laves om på min identitet som forsker og underviser (som jeg, 
undskyld, betrager som "færdig"), og det vil aldrig gå godt. Jeg er professor i Historische 
Musikwissenschaft, og hvis der ikke er brug for sådan noget på instituttet, må vi nok finde en 
løsning, hvordan AU ellers kan bruge mit potentiale.  
 
Jeg håber, at vi kan finde en løsning i en fælles samtale med Pia, Niels og Lars. I det sidste 
semester har jeg spildt utrolig megen tid og energi på diskussioner, analyser, forklaringer. Jeg 
har nu forstået, at det er bedste at tie stille og finde mig den niche, der allerede i trejde måned 
efter jeg begyndte på IÆF blev anbefalt til mig. Men med undervisningen må vi finde en 
løsning. Jeg vil jo gerne få glæde af dem igen - ikke mindste for de studerendes skyld. 
 
Jeg ville være meget glad og taknemmelig, hvis du kunne hjælpe med at finde en god løsning. 
Du kan gerne sende mig spørgsmål og overvejelser, og jeg vil gerne svare på dem. 
 
Til sidst vil jeg også takke dig for samarbejdet i vores BA-forløb. Det var nok dig, der har 
overtaget den største byrde i det administrative - mange tak for det og for al din erfaring! Det 
ville glæde mig at få chancen at undervise sammen med dig igen en dag. Det var en stor 
berigelse for mig at høre dine og Hans Jørgens forelæsninger. 
 
De bedste hilsener 
 
Linda 
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2. Musikvidenskab: 
Fagets definition og selvforståelse på AU 

 
 
 
 
” Det er ikke nødvendigt for vore Musikstuderende i Kandidat- eller Supple-
ringsfaguddannelsen at kunne læse noder” 
 

(Fagleder Pia Rasmussen, lærermøde den 8. juni 2010) 
 
 

 
”Musik har udviklet sig til et felt, der hedder lyd. Lydfænomenet har overtaget 
musikfænomenet.” 
 

(Ansa Lønstrup, Fagleder i Æstetik og Kultur, tidligere 
ansat i Musikvidenskab, på en offentlig præsentation 
af IÆFs forskning, 3. juni 2010) 
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a) Bekymring for faget – en ældre lektors udtalelse 
 
Mail af lektor Erling Kullberg til hele lærerkolleg iet, november 2009 

Kære kolleger 

Jeg må indrømme at det var en dybt deprimerende oplevelse i tirsdags – lærermødet med 
fremlæggelsen af udkast til ny studieordning. 

Jeg har fuld forståelse for at det er et yderst kompliceret puslespil/regnestykke at få alle de 
forskellige kasser og ECTS'er og hensyn og krav til at gå op. Jeg har ikke selv deltaget 
nævneværdigt i studieordningsskabelsesprocesser og har heller ikke den fjerneste interesse 
heri. Men jeg har dyb respekt for folk der kan håndtere kasserne og opskrifterne.  

Ikke desto mindre virkede fremlæggelsen af det nye papir stærkt overrumplende på mig og 
tydeligvis også på en del andre kolleger, hvis ansigtsudtryk afspejlede afmagt, desperation 
eller apati. Man kunne sagtens udlægge det som manipulation eller 'lovjaskeri', men det tror 
jeg slet ikke var hensigten (dette sagt i kærlighed og respekt). Man ville jo formentlig bare 
præsentere papiret med henblik på senere drøftelse. 

Imidlertid efterlod det mig med en klar bevidsthed om at det her i den tolvte time må være på 
høje tid at tilkendegive et standpunkt i forhold til den udvikling studiet og faget har undergået 
igennem de senere år og som tydeligvis kommer til at fortsætte. 

Rent personligt bliver jeg naturligvis - med min aldersprofil - kun i beskedent omfang berørt 
af den nye studieordning og kunne derfor for så vidt være ligeglad. Men det er alligevel lidt 
mærkeligt at se det, der igennem de 45 år jeg har været her på instituttet har været 
musikfagets kernefelt lige så stille som sikkert forvandles fra kunst til kultur. 

Det skal ikke være nogen hemmelighed at det der interesserer mig ved vort fag er 'musik som 
kunst og som æstetisk udtryk' (jeg er til gengæld ikke særlig fordomsfuld over for hvad der 
går under betegnelsen 'musik'). Jeg er så i tilsvarende grad uinteresseret i hvilke kulturelle, 
sociologiske, identifikationsmæssige og kønspolitiske eller terapeutiske sammenhænge musik 
indgår i – hvilket ikke betyder at jeg på nogen måde tager afstand fra folk der interesserer sig 
for de ting. 

Derved kunne man jo så lade synspunktet stå som en holdningsmæssig tilkendegivelse, og så 
lade det forsvinde efterhånden. 

Men det lader sig ikke bortforklare at den nævnte fokusering på musik som kunst og æstetik  

får stadig trangere vilkår efterhånden som 'kulturvinklen' og ikke mindst de tværæstetiske 
vinkler breder sig ud. 'Det musikhistoriske overblik', som vi kalder det, bliver mere og mere 
stroboskopisk og skal dele opmærksomhed med andre vinklinger. Det ser jeg som et problem 
– og jeg er noget sikker på at det er det, vi mærker ved 'regnskabets time' (opgaveskrivning 
ved periodestudier 3) og ved den iøjnefaldende kendsgerning at der ikke længere skrives 
specialer der handler om 'musik'. 

Det er for resten – i forbifarten nævnt - heller ikke ligegyldigt hvornår og hvor intensivt dette 
oversigtsforløb anbringes. Hvis vi begynder ved dag 1, er den faglige modning formentlig 
endnu så lidt udviklet at vi lige så godt kunne bede dem læse 'Musikkens historie som 
tegneserie' inden studiestart. 

Det var vist egentlig hvad jeg ville sige. En holdningstilkendegivelse omkring et enkelt aspekt 
i et større forandringsmønster. 

Forhåbentlig får vi en konstruktiv debat før de afgørende beslutninger tages. 

Med mange gode hilsener 

Erling 
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b) Musikvidenskabens identiteter 
 

Efter 2 semestres erfaring med Musikvidenskab på AU (undervisning, lærermøder, studieord-
ningsdiskussion) havde LMK en samtale med studielederen Lars Kiel Bertelsen (IÆF). Lars 
viste forståelse for, at der er nogle grundlæggende problemer i faget. To dage efter mødet 
sendte LMK en sammenfattende mail til studielederen, der fremlægger og forklarer 
musikvidenskabens generelle situation og de problemer, der opstår på IÆF.  

Studielederen er ikke gået videre ind i sagen, og det er aldrig kommet til den ønskede videre 
diskussion om emnet. LMK har til sidst heller ikke efterspurgt det, fordi hun blev klar over, at 
dette problem ikke kan diskuteres på institutsniveau. 
 
 
27. juni 2010 
 
Kære Lars 
 
Tak for vores samtale. Jeg var glad at du har kunnet forstå, hvad det grundlæggende problem 
handler om – det er ofte svært at forklare, hvorfor det ikke er småting, men et dybdegående 
strukturelt (og indholdsmæssigt) problem, hvor der skulle findes en løsning.  
 
Netop fordi sagen er så indviklet og musikvidenskaben har endnu en anden prægning end 
kunsthistorie eller litteraturhistorie har jeg skrevet en sammenfatning af de ting vi drøftede, 
hvor musikvidenskabens problematik bliver fremstillet. Det jeg skriver, er baseret på min 
erfaring i disciplinen, som dækker næsten 20 år med studier og undervisning på 
professorniveau i Tyskland, USA, Sydkorea og nu også Danmark. Det er tydeligt, at vi må 
skelne mellem fagets prægning og behov i Danmark og andre lande, men netop derfor er det 
nødvendigt at analysere situationen og tænke på en god løsning for at oversætte det potentiale 
vi har til de bedst mulige uddannelser i fakultetet. 
 
Jeg er klar over, at man kunne sige jeg har jo kun været her i 2 semestre og det er lidt tidligt 
for at drage konklusioner. Men min langvarige internationale erfaring, især også på 
universitetspolitisk og uddannelsesstrategisk plan, har ført til, at jeg erkender meget snart 
grundlæggende mønstre og problemer – og mine erfaringer i de sidste to semestre viser, at der 
er tale om musikvidenskabens generelle problematik her på instituttet. Desuden er denne 
problematik også blevet meget synligt i Danmark i de sidste 10-15 år og har ført til 
grundlæggende diskussioner om hvad musikvidenskaben er og skal – mit eget problem som 
ny professor i Musik og Kulturforståelse derfor er den del af en større diskussion. 
 
Jeg håber at vi vil finde en løsning, som kan føre til noget frugtbart, så at det potentiale jeg 
kan og gerne vil tilbyde universitetet bliver brugt. 
 
Det ville glæde mig at snakke videre. 
 
Mange hjertelige hilsener 
 
Linda 
 
 
PS: Jeg skal nok sende dig manchetten for The Rise of Music Drama; det vil være intet 
problem at få beskrivelsen og titlen lidt omformuleret. Kan du give mig besked når du har 
fundet ud af, om det skal undervises på engelsk eller dansk? 
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vedhæftet dokument:  
 
Musikvidenskabens identiteter 
 

1) To identiteter 

Det gamle, grundlæggende problem med musikvidenskaben er, at det er en akademisk 
disciplin, som ikke lader sig indordne i en eneste skuffe. Den har forskellige andele, som er 
forankret på meget forskellige arbejds- og forskningsområder og benytter sig af helt 
forskellige metoder: 
 

1. Musikhistorie og analyse: kulturhistorisk orienteret, med forbindelser til historie, 
litteratur (alle sprog!), kunst, teologi mv. (musikanalyse og den såkaldte "musikteori" 
tilsvarer til sprogundervisning og grammatik, det er de færdigheder man må have for 
at kunne studere en musikalsk kilde) 
=> dette er den oprindelige identitet, baserende på fagets etablering i 1800-tallet 
=> dette gren udgør ca. 80% af den internationale musikvidenskab! 

2. Systematisk musikvidenskab:  
a) naturvidenskabelige fundamenter (akustik, musikpsykologi, i den nyere tid  
    hjerneforskning, neurologi) 
b) kulturteoreti: musiksociologi, æstetik, filosofi, semiotik (”New Musicology”) 
c) populærmusik og filmmusik (siden 80erne) 
=> alligevel har enhver ekspert i Systematisk Musikvidenskab en grundig uddannelse i 
musikteori, analyse, og musikhistorie: Systematisk Musikvidenskab er en 
specialisering og forudsætter grundlæggende musikvidenskabelige fundamenter 

3. Musiketnologi (spiller ingen rolle i Danmark) 
4. Musikpraksis (grundlæggende er det en anden uddannelse, som findes på 

konservatorier og har intet med musikvidenskab at gøre)1 
 
Internationalt er Historisk og Systematisk Musikvidenskab to forskellige, adskilte uddannelser 
(med særlige studieordninger og særlige professorater for Historisk og for Systematisk 
Musikvidenskab).  
Det problem som vi har på AU er den generelle uforenelighed mellem den historiske og den 
systematiske (eller kulturhistoriske og kulturteoretiske) tilgang. Selvfølgeligt er det ikke 
kasser, som er helt adskilt fra hinanden – jeg arbejder med kulturteorier netop som de 
kulturteoretisk orienterede kollegaer arbejder med historiske dimensioner i deres genstande. 
Alligevel er det to helt forskellige retninger som har fagligt meget lidt tilfælles – og som 
tiltrækker to helt forskellige arter af studerende. 
Da Musikvidenskaben blev en del af IÆF (og ikke, fx., af SLK), var det faktisk en beslutning 
om, at hovedvægten ville ligge på den kulturteoretiske orientering, og det er netop den slags 
studerende, som vi får især i suppleringsfag og kandidatuddannelsen. 
 
Jf. Aalborg-modellen: 
Det oprindelige Musikvidenskabelige Institut i Aalborg blev delt op – den kulturhistorisk 
orienterede halvdel blev flyttet til Sprog og Kultur, den kulturteoretisk orienterede del til 
Kommunikation og Psykologi. En kollega fra den kulturhistoriske del sagde til mig, han 

                                                 
1 Musikpraksis er et specifikt problem af musikvidenskabens genstand: For at analysere og fatte et musikalsk 
kunstværk i alle sine dimensioner har man brug for en opførelse – i modsætning til kunsthistorie eller 
litteraturhistorie. Alligevel spiller musikpraksis i musikvidenskabens studiefelt næsten ingen rolle, fordi 
musikvidenskaben koncentrerer sig på helt andre områder end den praktiske opførelse: musikkens skriftlig form 
(og dens struktur), det musikalske sprogs ”grammatik”, institutionerne for opførelse og reception etc. 
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vidste ikke hvad sine kollegaer på Kommunikation og Medier arbejder, fordi ”vi har fagligt 
intet med hinanden at gøre”. Det er faktisk realiteten af de to forskellige orienteringer. 
 
Denne opdeling i to identiter, som jeg vælger at kalde ”kulturteoretisk” og ”kulturhistorisk” i 
den danske kontekst, må tematiseres på instituttet, fordi den har afgørende konsekvenser på: 

- den uddannelse vi tilbyder, 
- de studerende vi får, 
- og dermed  

a) de forløb der bliver valgt og der ikke bliver valgt 
b) og det potentiale, de ansatte på Musikvidenskab kan bringer ind.2 

 
 

2) Studieordning Musikvidenskab ved AU 

 
Faktisk forener den musikvidenskabelige uddannelse ved AU flere uddannelser, som ville 
være helt adskilt i andre vestlige lande: 

a) Musikpraksis 
b) ”Schulmusik” (læreruddannelse i musik) 
c) Musikvidenskab (den blanding af historiske og systematiske tilgange, som er det 

normale Musikvidenskabs-studium i Tyskland og andre lande) 
d) Populærmusik (med stor overvægt over den generelle Musikvidenskab) 

 
Populærmusik og systematisk (= kulturteoretisk) musikvidenskab er tæt forbundet, fordi 
populærmusik kræver sociologiske og musikpsykologiske studier for at kunne forstå den store 
virkning og popularitæt af denne musikalske gren. Desuden spiller musikkens skriftlige form 
næsten ingen rolle i populærmusik; den kan altså studeres uden kendskab til noder og helt 
igennem kulturteorier. 
 
I januar måtte jeg kæmpe hårdt for at få en vis balance mellem kulturteori og musik-
historie/kulturhistorie i den nye BA-studieordning. Men den balance, vi til sidst er blevet 
enige om, findes kun i den såkaldte BA-underviserlinje, mens ”kulturlinjen” er allerede 
overvejende kulturteoretisk (50 ECTS kulturteori imod 25 ECTS kulturhistorie). Og det er 
denne linje, der skal føre videre i studiet til en kandidatuddannalse og til sidst til phd. 
 
Situationen i vores fag er sådan:3 

- BA Musikvidenskab, underviserlinje: nogenlunde balanceret mellem kulturhistorie og 
kulturteori  

- BA Musikvidenskab, kulturlinje: forholdet mellem kulturteori og kulturhistorie er 2:1 
(eller endnu større vægt på kulturteori) 

- Suppleringsfag Musikkultur: helt igennem kulturteoretisk4 

                                                 
2 Der er ofte tale om, at BA-systemet fører til, at man en gang imellem må undervise noget, man ikke er så 
interesseret i. Men det er ikke problemet – problemet er, at der findes undervisere, hvis orientering bliver 
defineret som den dominerende, og andre, hvis orientering spiller en mindre og mindre rolle i vore uddannelser. 
Det er en ubalance og fører til en stor spild af potentiale samt kontinuerlig frustration. 
3 Denne analyse kan støttes ved at markere i vores studieordningens kassogrammer, hvilke forløb er 
kulturteoretisk og hvilke er kulturhistorisk orienteret. 
4 Denne uddannelse koncentrerer sig helt på musikkens funktioner – men ikke på musik selv. Derfor må de 
studerende heller ikke kunne læse noter. Med denne forudsætning er det ene forløb ”Musikhistorie” over 8 uger, 
som de får, en spild af tid, fordi de studerende, der vælger suppleringsfaget Musikkultur har ingen historisk 
interesse og forstår næsten intet af det historiske stof og det materiale (dvs. selve musikken) som man underviser 
i musikhistorie. Det har været min erfaring i to semestre (som underviser i Musikhistorie og i BA-projektet, og 
de studerende har selv sagt i evalueringen at de syntes, det de må lære i disse forløb er ”irrelevant” for dem). 
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- Kandidat Musikvidenskab ”Musik, lyd, kommunikation”: helt igennem 
kulturteoretisk5 

- PhD: efter de udmeldinger jeg har fået fra kollegaer, findes da på IÆFs Forskerskole 
næsten ingen chance at få et phd-stipendium med et musikhistorisk orienteret emne6 

 
Fra min jobsamtale havde jeg forstået, at jeg som ny professor med kvalifikationer både i den 
kulturhistoriske og den kulturteoretiske musikvidenskab skulle skabe en balance mellem de 
to retninger på vores afdeling. Det har jeg forsøgt i de sidste to semestre. Mine erfaringer 
såvel i E09 og F10 har alligevel ført til erkendelsen, at det er umuligt at skabe en balance 
mellem to forskellige identiteter. Faktisk har den kulturhistoriske identitet ingen chance i en 
institutskontekst, der er primært kulturteoretisk. Denne situation bliver forstyrket af de 
studerendes forventninger og krav til musikuddannelsen. 
 
 
 

3) De studerendes forudsætninger 

Jeg har kun en begrænset kendskab til musikuddannelsen på danske gymnasier. Det, jeg har 
set på gymnasiernes websider og hørt i samtaler med gymnasielærere og forældre, hvis børn 
får gymnasieundervisning i musik, er at: 

- musikundervisningen koncentrerer sig næsten helt på populærmusik 
- praksisprojekter spiller en stor rolle i undervisning (igen: populærmusikalsk) 

 
Det betyder, at de studerende, vi får i Musikvidenskab, allerede lægger det største vægt på 
populærmusik. Eftersom vores uddannelse byder en kombination af 

- musikpraksis 
- populærmusikstudium og 
- kulturteori 

er vores uddannelser temmelig passende til den slags studerende. 
 
På den anden side findes da studerende – ifølge samtaler med kollegaer på SLK og teologi, 
litteratur og musikvidenskab ved KU og Aalborg–, som studerer sprog, andre landes kultur og 
historie (også kirkehistorie) og har en stor interesse i at høre om, hvilken rolle musik spiller i 
de kulturer og perioder de studerer. Det er netop den plads, hvor den kulturhistoriske 
musikvidenskab hører til. 
 
Selvfølgeligt findes da også nogle studerende med en mere udpræget kulturhistorisk interesse i vores afdeling 
lige nu. Deres udmeldinger bekræfter alligevel det grundlæggende problem i faget, nemlig at den kulturhistoriske 
side i musikvidenskaben er stærkt underbelyst: 

- ”Det jeg valgte at skrive mit speciale om barokmusik, blev jeg advaret, at sådan et 
tema ikke ville være god for en videre karriere i musikvidenskab. Jeg har alligevel 
insisteteret på dette emne, fordi jeg en eneste gang i mit studium ville skrive om noget 
jeg havde interesse i.”7 

                                                 
5 Med nogle praksisandele ”Musikproduktion”. 
6 a) Melding af en lektor til en studerende: ”Du skal ikke vælge en historisk vinkel for dit phd-projekt, fordi den 
spiller ingen rolle i instituttets forskningsstrategi.” 
b) Endogså et historiografisk emne, som IKKE hører til historisk musikvidenskab, er flere gange blevet afvist, 
selvom det var en fremragende studerende. 
c) De eneste aktuelle phd-projekter som har med musik at gøre er kulturteoretiske og løber under ÆKs 
vejledning. 
7 Det er denne student, som senere fik meldingen, at hun ikke skulle vælge en historisk vinkel for et phd-projekt, 
fordi den ingen rolle spiller i instituttets forskningsstrategi (jf. fodnote 6). 
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- ”Jeg ønskede der ville have været mere undervisning om den slags emner i mit 
studium.” (en studerende, der havde skrevet speciale om 1800-tallets musik, ved 
kandidatreceptionen) 

- ”Jeg ville studere at blive pianist. Men eftersom chancerne er så små og jeg elsker 
musikformidling og musikhistorie har jeg valgt at blive gymnasielærer. Men jeg lærer 
jo INTET her på musikvidenskab, hverken i praksis eller i teori.” (en student der kom 
til vejledning for at blive informeret om musikstudiemuligheder i Tyskland; jeg har 
aldrig hørt fra ham igen og tror, han har forladt Aarhus Universitet) 

 
 
 

4) Løsningsforslag 

A) at flytte den historiske musikvidenskab over til SLK 
og omdøbe musikvidenskaben på IÆF i ”Populærmusikstudier” 

B) at skabe en model, hvor den historiske musikvidenskab bliver en del af 
musikvidenskaben på IÆF, men varetager eksplicite tværfaglige ”bro-funktioner” i 
fakultetets fællesundervisning 

 
ad A): 
Den mest fornuftigte løsning ville være at følge Aalborgs model:  
at flytte musikvidenskabens historiske del over til SLK og lade den kulturteoretiske og 
populærmusikalske del på IÆF, hvor den hører henne. Det er to forskellige uddannelser med 
helt forskellige metoder og interesser. Sådan en opdeling ville i hvert fald give de bedste 
resultater for alle sider og dermed føre til en win-win-situation. 
Fordelen af sådan en løsning ville være: 

- musikvidenskabens to identiteter bliver klart defineret og envher side kan udfolde det 
potentiale, den rummer – til de studerendes gavn og glæde8  

- den historiske musikvidenskab på AU igen bliver internationalt synligt 
 
Begrundelsen for SLK: 
Musik er et kulturelt fænomen, der er tæt forbundet med litteratur, kunst, teologi, historie og 
samfund. For at kunne forstå en musikalsk kilde, må man studere hele den kulturelle og 
historiske kontekst – og have kendskab til filologiske metoder. I det mindste 50% af den 
vestlige musik fra den tidlige middelalder til nutiden er vokalmusik. Sprog og litteratur derfor 
spiller en afgørende rolle i det musikvidenskabelige studium. Men også instrumentalmusik 
var og er i højest grad præget af andre kulturelle strømninger og fænomener. Vi kan kun 
forstå en musikalsk kilde, hvis vi undersøger den i hele den kulturhistoriske sammenhæng – i 
min forksning har jeg faktisk udviklet et koncept, som inddrager musik i den såkaldte 
”kulturale Ansatz”.Det her er ikke den systematiske tilgang, der snarere arbejder med 
kulturteorier, som så anvendes på en musikalsk kilde. Min tilgang benytter sig både af 
kulturteorier og en helt kildeorienteret, musikanalytisk og kulturhistorisk metode. 
Internationalt betragtes denne tilgang som ”murbrækker” og ”innovativ” i musikvidenskabens 
sammenhang. 
SLK kunne tilbyde den enestående mulighed at realisere sådan en musikvidenskab – en 
musikvidenskab, der er kildeorienteret og fast integreret i en litterær og kulturhistorisk 
                                                 
8 Mens de studerende på IÆF, der ikke har en historisk interesse, ikke ville blive tvunget til musikhistorisk 
undervisning i en uddannelse som hedder ”Populærmusikstudier”, kunne den historiske del indgå nye, strukturelt 
forankrede kooperationer med forskellige kulturhistoriske, litterære, teologiske og samfundsvidenskabelige 
retninger. Disse kooperationer findes allerede, men nødvendigvis kun på privat niveau, eftersom der findes ingen 
officiel netværk i forskning og undervisning som tilbyder et fundament til dette tværfaglige samarbejde. 
Selvfølgelig ville dette netværk også fortsætte tilsvarende kooperationer med vore søster-afdelinger på IÆF 
(Kunsthistorie, Litteraturhistorie, Drama). 
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sammenhæng. Dette samarbejde ville internationalt være enestående – ikke kun i 
musikvidenskaben, men også for de andre fag, de indtil nu næsten alle har ignoreret kulturens 
musikalske andele.  
 
Begrundelsen for ”Populærmusikstudier” på IÆF: 
Den største del vore musikstuderende arbejder med både i praksis og teori er forskellige 
former for populærmusik. Som det bliver fremhævet i kollegiet, kræver den slags musik ikke 
nødvendigvis kendskab til noder og klassisk musikanalyse – men en forankring i kulturteori 
for at kunne redegøre for musikkens store betydning i den moderne kultur. Ved at 
videreudvikle den orientering der allerede findes i Musikvidenskab til en klar profil i 
populærmusikalske studier, kunne AU tilbyde en internationalt synlig uddannelse i 
populærmusik, som – hvis der er undervisning på engelsk –kunne også tiltrække studerende 
fra andre lande.  
 
 
ad B) 
Hvis det viser sig, at der er strukturelle, uddannelsesstrategiske grunde, som laver det umuligt 
at flytte musikvidenskabens historiske del over til SLK, så må der findes en løsning for at 
udnytte det kulturhistoriske potentiale, som der findes i Musikvidenskab på IÆF. Naturligvis 
skal dette potentiale gå ind i den musikhistorieundervisning vi har. Men disse forløb er kun 
basisundervisning, mens KA-niveauet er helt kulturteoretisk og populærmusikalsk orienteret. 
Derfor skulle da udvikles muligheder, hvordan tværfaglig kulturhistorisk undervisning kunne 
udnyttes på tvær-institutionelt niveau. HUM-fag er én mulighed, men der skulle også udvikles 
muligheder på KA-niveau, muligvis i samarbejde med SLK, Nordisk og Historie. 
 
 
Hvis det er kun løsning B, som kommer på tale, måtte vi drøfte det i fælles samtaler med 
MUS-faglederen Pia Rasmussen og institutlederen Niels Lehmann.  
 
Faktisk har jeg udarbejdet et koncept for et tværfagligt ”Center for Comparative Cultural 
History”, som kunne byde en struktur for det ønskede samarbejde på tværs af institutterne (jeg 
vedhæfter udkastet). Jeg har drøftet ideen både med Niels Lehmann og SLKs institutleder 
Sven Halse, som begge synes, det er en god idé. Alligevel vil sådan et center primært være for 
forskning og ikke byde en løsning til de problemer i undervisningen, som lige nu findes pga. 
musikvidenskabens to forskellige identiter. 
 
Lige nu er situationen sådan, at et stort potentiale ikke bliver brugt. Det er en situation, der 
ikke kan blive ved, fordi det er en spild af evner og en stor frustration både til undervisere og 
de studerende. 
 
 
 
LMK fik aldrig et svar på denne situationsanalyse, og den er ikke blevet diskuteret med 
institutsledelsen. Efter september har LMK heller ikke efterspurgt det mere, fordi hun 
var blevet klar over, at en diskussion på institutsniveau ville aldrig føre til en virkelig 
drøftelse af problemerne og mulige løsninger. 
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c) Systematisk versus historisk: En mailudveksling med faglederen 
 
 
30.6.2010, fra Pia Rasmussen 
 
Kære Linda, 
 
Tak for dine tekster til RUS-bogen. Jeg skal lige forstå det jeg herunder har fremhævet med 
sort, for når du skriver som her, lyder det jo som om du ikke vil undervise på hverken vores 
kandidat eller supplering eller på de fælles valgfag HUM-fag mv hvor der kommer studerende 
med andre kompetencer, som ikke nødvendigvis er nodestærke, men det er måske bare 
formuleringen? Og du underviser jo netop her allerede nu og skal det jo også det næste år. 
Iøvrigt synes jeg det er synd at du har taget de mere personlige ting ud af teksten som var med 
sidste år. Hvofor mon denne markante ændring? 
 
 
kh 
Pia 
 
"I min forståelse er musik et historisk og kulturelt fænomen som kun kan forstås ud 
fra dets historiske traditioner og samfundsmæssige funktioner, i kombination med 
andre discipliner (især litteratur og kulturhistorie). Jeg har derfor en bred, tværfaglig 
adgang til musikalske forsknings- og undervisningsemner, fra middelalderlige klostre 
over Monteverdi, musikkultur i 1500- og 1600-tallet, musik og nationalisme i 1800- og 
1900-tallet til filmmusik og moderne myter som u-både og Titanic. Min undervisning 
går ud fra, at man må kende både til musikkens ”spr og” og ”grammatik” samt 
dens historiske tradition og kontekst for at kunne forstå et enkelt værk, om det 
nu er klassisk musik, populærmusik eller filmkompos ition.  Udover min 
undervisning er jeg vejleder for specialer, PhD-afhandlinger mv. og engagerer mig i 
forskellige internationale forskningsnetværk (fx. The Bible and Women; Choir in 
Focus)." 
 
 
 
Svar til Pia, 30.6.2010 
 
Kære Pia 
 
Ændringerne i min tekst er baseret på mine erfaringer i de sidste to semestre. Hvad angår det 
personlige, så har jeg lige tjekket, hvad andre kollegaer skriver, og så havde jeg indtrykket, at 
mine formuleringer var lidt for personlige – jeg vil ikke stå så meget ud fra de andre. 
 
Hvad angår, at mine studerende kan forventer at lære ”nonner”, marine-officerer og andre 
personer fra den generelle samfund at kende i løbet af min undervisning, så er det desværre 
min erfaring, at de studerende slet ikke vælger forløb, som kunne byde på sådan noget (jf. 
KA-valgfags-tilbuddet om u-båds-myten hhv. De 20. århundredes myter). Derfor er det 
misledende at lade det stå inde i teksten. 
 

Min undervisning går ud fra, at man må kende både til musikkens ”sprog” og ”grammatik” 
samt dens historiske tradition og kontekst for at kunne forstå et enkelt værk, om det nu er 
klassisk musik, populærmusik eller filmkomposition. 
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Min erfaring i de sidste to semestre har været, at det er meget vanskeligt at undervise folk, 
som har ingen anelse om musik som musik – og når vi behandler musik først og fremmest i 
sin kulturel funktion, så arbejder vi med en genstand, hvis funktionelle struktur de studerende 
ikke kender (eller ikke tager hensyn til i deres analyser). Det kan naturligvis lade sig gøre, og 
det er jo også en del af studieordningen – men det ændrer ikke noget ved, at man kun kan 
forstå en del af musikfænomenet, hvis man ikke kender til dens egentlige gestalt og indre 
identitet. I det mest ekstreme tilfælde er det, som om man skulle undervise litteratur til folk 
som ikke kan læse – naturligvis kan man arbejde en hel del om litteraturens samfundsmæssige 
betydning og funktioner, men det ændrer intet ved, at den egentlige genstand er underbelyst. 
I ”Musik, lyd og betydning” har denne situation ført til eksamensresultater, som er 
skræmmende, og det også for Steen – og det efter et forløb som gik godt og som de 
studerende var glade for. I modsætning er de gode opgaver i BA-projektet funderet på en 
modenhed ved de tre studerende, som er en undtagelse i hvilket som helst fag og ikke kan 
forudsættes generelt i vores undervisning. 
 
Det her er et generelt problem, og jeg vil meget gerne drøfte det med dig, men især også i 
fælles diskussion med studielederen. Selvfølgeligt kan man tilbyde en musikuddannelse, som 
koncentrerer sig på musikkens kulturelle og sociale funktioner – og hvor de studerende ikke 
nødvendigvis kan læse noder. Men hvis vi gør det, så skulle uddannelsens betegnelse også fa 
det tilsvarende navn: i den anglo-amerikanske verden ville det (med den unægtelige fokus på 
rytmisk musik) være ”Studies in Popular Music”, i Tyskland ”Studiengang Popularmusik”. 
Det er netop den slags studium, der går ud fra musik, hvor man ikke i hvert fald behøver 
kunne noder, men skulle kende til et stort populærmusikalsk repertoire – og så studere dens 
kulturelle funktioner. Som du selv en gang har sagt – man skulle overveje, mon ikke vi skulle 
vise rent flag. 
Jeg har det meget svært med at skulle forene eller afbalancere de to identiteter som 
musikvidenskaben har udviklet i de sidste 30 år – det er to klart afgrænsede identiter, der har 
to helt forskellige ”Zielgrupper” og kræver meget forskellige uddannelser. Derfor synes jeg, 
at det er cirklens kvadratur at ville forene dem. I øvrigt har de jo også taget den konsekvente 
beslutning i Aalborg og fordelt musikvidenskaben på den ene side til Sprog og Kultur, på den 
enden til Kommunikation og Psykologi.  
Jeg vil nu ikke komme og plædere for at dele vores fag op. Men jeg har min brede og 
dybdegående kvalifikation i flere forskellige områder, som jeg gerne vil stille til AUs 
rådighed – og i de sidste to semestre har jeg fået indtrykket, at der ikke er stor brug for netop 
denne kvalifikation blandt vore studerende. 
 
Som sagt, det er er et grundlæggende problem, og den går ud fra den internationale diskussion 
om hvad musikvidenskaben er og hvad den skal. Jeg vil meget gerne drøfte det sammen med 
dig og Lars, fordi det skaber problemer for mig som underviser, hvor vi skulle finde en 
løsning – både for de studerendes og for min skyld. 
 
Hvis du synes, at det ikke kan skrives sådan i RUS-bogen, skulle vi finde en formulering, som 
modificerer det lidt. 
 
Jeg må nu løbe (den næste undersøgelse), men vi skulle i hvert fald sætte os sammen om det. 
 
Kærlige hilsener 
 
Linda 
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Svar fra Pia, 01.07.2010  
(Pia har pastet mange afsnit fra min mail ind i hendes svar; hendes  nye tekst formateret i en 
anden skrifttype og ”in bold”) 
 
Kære Pia 

 

Ændringerne i min tekst er baseret på mine erfaringer i de sidste to semestre. Hvad angår 
det personlige, så har jeg lige tjekket, hvad andre kollegaer skriver, og så havde jeg 
indtrykket, at mine formuleringer var lidt for personlige – jeg vil ikke stå så meget ud fra de 
andre. 

helt ok, jeg kunne bare godt li det ;-)  

 

Hvad angår, at mine studerende kan forventer at lære ”nonner”, marine-officerer og andre 
personer fra den generelle samfund at kende i løbet af min undervisning, så er det desværre 
min erfaring, at de studerende slet ikke vælger forløb, som kunne byde på sådan noget (jf. 
KA-valgfags-tilbuddet om u-båds-myten hhv. De 20. århundredes myter). Derfor er det 
misledende at lade det stå inde i teksten. 

det nok rigtigt  

 

”Min undervisning går ud fra, at man må kende både til musikkens ”sprog” og ”grammatik” samt 
dens historiske tradition og kontekst for at kunne forstå et enkelt værk, om det nu er klassisk musik, 
populærmusik eller filmkomposition.” 

Min erfaring i de sidste to semestre har været, at det er meget vanskeligt at undervise folk, 
som har ingen anelse om musik som musik – og når vi behandler musik først og fremmest i 
sin kulturel funktion, så arbejder vi med en genstand, hvis funktionelle struktur de 
studerende ikke kender (eller ikke tager hensyn til i deres analyser). Det kan naturligvis 
lade sig gøre, og det er jo også en del af studieordningen – men det ændrer ikke noget ved, 
at man kun kan forstå en del af musikfænomenet, hvis man ikke kender til dens egentlige 
gestalt og indre identitet. I det mest ekstreme tilfælde er det, som om man skulle undervise 
litteratur til folk som ikke kan læse – naturligvis kan man arbejde en hel del om 
litteraturens samfundsmæssige betydning og funktioner, men det ændrer intet ved, at den 
egentlige genstand er underbelyst. 

I ”Musik, lyd og betydning” har denne situation ført til eksamensresultater, som er 
skræmmende, og det også for Steen – og det efter et forløb som gik godt og som de 
studerende var glade for. I modsætning er de gode opgaver i BA-projektet funderet på en 
modenhed ved de tre studerende, som er en undtagelse i hvilket som helst fag og ikke kan 
forudsættes generelt i vores undervisning. 

 

jeg tror Ikke I kan bedømme ud fra nogle få meget d årlige opgaver her, du har jo 
netop haft nogle gode BA opgaver også skrevet af no gle der ikke er nodestærke og 
som netop ikke har det kendskab til musikkens sprog  og grammatik som du 
efterlyder. Jeg kan ikke se hvorfor nogle dårlige o pgaver skulle vægte mere end 
nogle gode opgaver, hvis det ene er tegn på noget o g det andet undtagelsen, kunne 
det vel ligeså godt forstås omvendt. Begge er et me get tyndt grundlag at bygge 
argumentationen på.  
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Det her er et generelt problem, og jeg vil meget gerne drøfte det med dig, men især også i 
fælles diskussion med studielederen. Selvfølgeligt kan man tilbyde en musikuddannelse, 
som koncentrerer sig på musikkens kulturelle og sociale funktioner – og hvor de studerende 
ikke nødvendigvis kan læse noder. Men hvis vi gør det, så skulle uddannelsens betegnelse 
også fa det tilsvarende navn: i den anglo-amerikanske verden ville det (med den unægtelige 
fokus på rytmisk musik) være ”Studies in Popular Music”, i Tyskland ”Studiengang 
Popularmusik”. Det er netop den slags studium, der går ud fra musik, hvor man ikke i hvert 
fald må kunne noder, men skulle kende til et stort populærmusikalsk repertoire – og så 
studere dens kulturelle funktioner. Som du selv en gang har sagt – man skulle overveje, 
mon ikke vi skulle vise rent flag. 

 

Nu er det jo ikke en uddannelse i Popular Music vi har eller tragter efter, på BA'en er 
der i musikhistorie- og teoridelen stort set ingen populærmusik tilbage, kun ét 
semester der omhandler om det 20. århundrede og her  kommer også det 20. 
århundredes kompositionsmusik ind, og så muligvis e t populærmusikalsk emne i 
Musikkultur, musikliv og medier, men her ville emne r ligesågodt kunne være et 
andet.  

Når der undervises i musik som kulturelt felt, prak sis osv. er det BÅDE med 
udgangspunkt i klassisk og rytmisk musik, jeg synes  studier i populærvidenskab vil 
være meget misvisende for det vi foretager os.  

 

Jeg har det meget svært med at skulle forene eller afbalancere de to identiteter som 
musikvidenskaben har udviklet i de sidste 30 år – det er to klart afgrænsede identiter, der 
har to helt forskellige ”Zielgrupper” og kræver meget forskellige uddannelser. Derfor synes 
jeg, at det er cirklens kvadratur at ville forene dem. I øvrigt har de jo også taget den 
konsekvente beslutning i Aalborg og fordelt musikvidenskaben på den ene side til Sprog og 
Kultur, på den enden til Kommunikation og Psykologi.  

 

Det er klart at du vil have svært ved at balancere eller forene de to sider som du 
kalder dem, så længe du ser dem som så adskilt som du tilsyneladende gør. 9 

                                                 
9 Denne sætning viser, at Musikvidenskabs fagleder kender intet til den internationale musikvidenskab. Her er en 
kort beskrivelse af en konference i Systematic Musicology på Cambridge University, som fandt sted den 13.–15. 
september 2010: 
Welcome to SysMus10, the Third International Conference of Students of Systematic Musicology! 
SysMus10 will bring together advanced students working in the field of systematic musicology, with particular 
focus on the ongoing research developed by those studying for PhDs or completing Masters’ degrees. The 
conference will include the publication and presentation of peer-reviewed papers and posters, keynote speeches 
from top researchers in the field, workshops and social activities.SysMus10 will be held in the historic and 
beautiful surroundings of the University of Cambridge, UK, and is being organized by PhD students at the 
Centre for Music and Science in the University’s Faculty of Music. SysMus10 aims to build on the successes of 
the first SysMus conference, held two years ago at the University of Graz, Austria, and SysMus09, held last year 
in Ghent, Belgium. 
Papers All research involving meaning, description, and technological mediation of music can be related to 
musicology. However, the complexity of musical engagement in socio-cultural contexts engenders different 
networks of research and knowledge, with distinct interdisciplinary configurations, methods and specializations. 
Systematic musicology specifically deploys this methodological diversity so as to approach each musicological 
question with a specific configuration of methods. In doing so, systematic musicology often bridges 
methodological foundations of sciences with critical analysis from the humanities. It promotes the study of 
aesthetics, semiotics, and cultural studies by incorporating empirical and data-oriented methods into the 
methodological framework. It relies on paradigms from different disciplines as diverse as the philosophy of 
aesthetics, theoretical sociology, semiotics, and music criticism, combined with strategies derived from empirical 
psychology, acoustics, physiology, neurosciences, cognitive sciences, computing, and others. 
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Kunsten i at forene noget  er vel at man ser sammen hænge, forbindelser og 
synteser, og jeg synes du ser skel, og grøfter også  hvor jeg ikke mener der er 
nogen. Som jeg har skrevet før mener jeg det mest p erfekte er når det 
kulturhistoriske og kulturteoretiske går hånd i hån d, det kulturhistoriske perspektiv 
har efter min mening altid en optik, og det kulturt eoretiske en eller anden for for 
historik.  

 

Jeg vil nu ikke komme og plædere for at dele vores fag op. Men jeg har min brede og 
dybdegående kvalifikation i flere forskellige områder, som jeg gerne vil stille til AUs 
rådighed – og i de sidste to semestre har jeg fået indtrykket, at der ikke er stor brug for 
netop denne kvalifikation blandt vore studerende. 

 

Jeg synes jo ikke du sådan helt adskildt fra os kom mer 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 hinand en, opdager synergier vi kan 
udnytte hos hinanden osv.  

 

Som sagt, det er er et grundlæggende problem, og den går ud fra den internationale 
diskussion om hvad musikvidenskaben er og hvad den skal. Jeg vil meget gerne drøfte det 
sammen med dig og Lars, fordi det skaber problemer for mig som underviser, hvor vi 
skulle finde en løsning – både for de studerendes og for min skyld. 

 

Jeg tager altid gerne en diskussion om alt dette, b åde i læregruppen, med Lars og 
dig eller for den sags skyld Niels og dig.  

 

Hvis du synes, at det ikke kan skrives sådan i RUS-bogen, skulle vi finde en formulering, 
som modificerer det lidt. 

 

jeg vil foreslå men ikke diktere, (hvis du gerne vi l have det skal stå der har du 
naturligvis lov til det.)  

: at du simpelthen tager den sætning ud og så i ste det skriver lidt mere om dine 
aktiviteter, f.eks. dine bogudgivelser, forskningss amarbejder eller andet.  

 

Jeg må nu løbe (den næste undersøgelse), men vi skulle i hvert fald sætte os sammen om 
det. 

 

jeg løber også videre, håber de mange undersøgelser  giver resultat.  

 

kærlig hilsen  

Pia 

 

                                                                                                                                                         
=> the last paragraph is a perfect description of the character of Musicology at Aarhus University – 
however, the quality at AU is far below anything named in this Call for Papers. 
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Svar fra Linda, 1. juli 2010 
 
 
Kære Pia 
 
Tak for dit svar. Det glæder mig, at du også synes, vi skulle viderediskutere det hele med Lars 
og Niels. 
 
Hvad angår rusbogen, så kan vi tage sætningen ud, hvis du synes, det kunne genere nogle af 
vore studerende. Så skulle teksten være: 
 
I min forståelse er musik et historisk og kulturelt fænomen som kun kan forstås ud fra dets 
historiske traditioner og samfundsmæssige funktioner, i kombination med andre discipliner 
(især litteratur og kulturhistorie). Jeg har derfor en bred, tværfaglig tilgang til musikalske 
forsknings- og undervisningsemner, fra middelalderlige klostre over Monteverdi, musikkultur i 
1500- og 1600-tallet, musik og nationalisme i 1800- og 1900-tallet til filmmusik og moderne 
myter som u-både og Titanic. Udover min undervisning er jeg vejleder for specialer, PhD-
afhandlinger mv. og engagerer mig i forskellige internationale forskningsnetværk (fx. The 
Bible and Women; Choir in Focus). Mine bogpublikationer omfatter Die venezianische 
Kirchenmusik von Claudio Monteverdi (2001, 2005), Frauen – Musik – Kultur. Ein Handbuch 
zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit (2005), Die Moldau. Smetanas Zyklus 
„Mein Vaterland“ (2007), Mythos U-Boot (2010), Passion und Ostern in den Lüneburger 
Klöstern (2010) og Titanic. The Fascination of Maritime Disaster (under forberedelse).  
 
Desuden vedhæfter jeg det aktuelle billede, som blev taget for AU’s webside. Jeg ville ellers 
have ladet det gamle stå (det er jo nok lidt sjovt), men det er desværre uskarpt, så skal vi da 
bare indsætte den normale ”AU-stil”, som alle de andres billeder fremviser. 
 
Resultaterne af de undersøgelser jeg har hidtil haft har ikke ført til noget resultat; jeg må 
desværre blive for at få de sidste undersøgelser i dag og i morgen. Det er syndt, at vi ikke ses 
før du går på ferie. Jeg vil selv tilbringe nogle dage i Sverige næste uge og være tilbage i 
Århus omkring 12.-14. juli, derefter vil jeg gerne helt koncentrere mig på de mange 
publikationsforpligelser inden universitetslivet begynder igen i august. Lad os aftale et møde 
sammen med Lars i august. 
 
Hvis vi ikke ses eller skrives, så ønsker jeg dig og Eva en rigtig god ferie! 
 
Kærlige hilsener 
 
Linda 
 
 
 
 
 
Det er aldrig kommet til et møde, fordi udviklingen i sommer og perioden august – 
oktober 2010 har vist, at der findes intet fundament for at drøfte de forskellige 
synsvinkler og erfaringer med musikvidenskab på institutsniveau. 
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d) „Vollendete Tatsachen schaffen?” 
     Musikvidenskabens medarbejderfortegnelse E10 
 

Ved semesterstarten E10 fik LMK den aktuelle medarbejderliste for Afdelingen for 
Musikvidenskab. Det er meget interessant at se 

1. at vi har to nye kollegaer i Musikvidenskab professoren havde aldrig hørt om, nemlig  
a) en lektor fra Medievidenskab, Morten Breinbjerg, der er specialiseret i IT,  
    multimedieæstetik og digital kunst 
b) faglederen for afdelingen Æstetik og Kultur, Ansa Lønstrup, der nu også står  
    på listen som ansat i Musikvidenskab og står for lydkultur og lydæstetik 
=> det vil sige, at Musikvidenskabens kollegium er blevet næsten  
      udelukkende systematisk i sin orientering 

2. at Musikvidenskabens professor, LMK, ikke findes længere på listen. 
 
 
LMK syntes ikke, at det bør gøres en sag ud af det – det ville kun gå ud over sekretæren, som 
åbenbart har helt glemt at sætte professoren på listen. 
 
Det er alligevel ikke et spørgsmål af en administrativ forseelse – de to nye ”ansatte”, som 
er listet under musikvidenskabsundervisere, viser meget tydeligt, hvor AUs Musikviden-
skab skal hen. Det er derfor ikke forunderligt, at professoren, som har en anden 
orientering, ikke er med på medarbejderlisten. 
 
På tysk kalder man det for ”vollendete Tatsachen schaffen” – eller i det mindste åbenlys 
”Wunschdenken”. 
 
 
 
 

 
 



 33

e) Sammenfatning: Teoretisk og provinsiel? 
 
Danmark:  internationalt fremragende og anerkendte forskertradition inden i Musikvidenskab: 
Knud Jeppesen, Søren Sørensen, Jens Peter Larsen, Nils Schiørring 
� i dag: AUs musikvidenskab spiller ingen rolle i den internationale fagdiskussion 

Musikvidenskab international:10 
a) Historisk musikvidenskab: ca. 80% 
b) Systematisk musikvidenskab: ca. 10% 
c) Musiketnologi: ca. 10% 

Systematisk musikvidenskab international: 
- æstetik, filosofi, akustik, sociologi, psykologi mv. 
- Cultural Turn (80erne, 90erne): ”New Musicology”: 

- musik og kulturteori (semiotik, hermeneutik, antropologi, hjerneforskning) 
- populærmusik (også filmmusik) 
- kønsstudier, race – class – gender 

MEN: 
alle alvorlige eksperter i Systematisk musikvidenskab har en grundlæggende uddannelse i 
historisk musikvidenskab (historie, analyse)  
=> denne uddannelse tilbydes ikke på AU 
 
Musikvidenskab i Aarhus (andel i teoretiske fag): 80-90% systematisk 

- uddannelse: studieordning BA, MA, Suppleringsfag: næsten udelukkende systematisk 
=> udelukkende samtidsorienteret: ”historie”, ”kilder”, ”værker” spiller ingen rolle  
=> næsten ingen historisk uddannelse: fundamentet til kulturforståelsen mangler 

- forskning:  
a) musikhistorie og kulturhistorie ikke er anerkendt i forskningsstrategien: 
”man må finde sig en niche”, ”man skal holde lav profil”  
b) kulturteoretiske retninger bliver fremstillet som den eneste rigtige orientering 
medlem af instituttets nye forskningsudvalg til en studerende (maj 2010): 
”du skal ikke vælge en historisk vinkel for dit phd-projekt fordi den spiller ingen rolle i 
instituttets forskningsstrategi” (noget lignende bliver allerede udmeldt til de studerende 
når de vælger et speciale-tema) 
c) Fagleder Æstetik og Kultur (tidligere lektor i Musikv.) på Alumnedagen (3.6.2010): 
”Musik har udviklet sig til et felt, der hedder lyd .”  
”Lydfænomenet har overtaget musikfænomenet.” 

- Forskeruddannelse: historisk orienterede phd-projekter har ingen chance  
=> musikvidenskab i sin egentlige faglighed dør ud 

=> denne model er internationalt ikke konkurrencedygtig: 
      studerende med en uddannelse på AU har ingen chance i en international kontekst 
 
=> kommentar af amerikanske kollegaer (Berkeley, Yale):  
     ”en næsten udelukkende kulturteoretisk orientering er et typisk fænomen ved  
      provinsielle universiteter” 
 

Faglederens princip:  
”Man behøver ikke kunne læse noder, hvis man vil læse musikvidenskab.” 
=> det er, som om man underviser litteraturvidenskab til analfabeter 
=> jeg som professor i Musikvidenskab må ikke kræve af de studerende (også i Kandidat- 
     uddannelsen), at de kender noget til noder eller klassisk repertoire  
 

                                                 
10 jf. internationale databaser for phd-projekter 
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Del II 

Undervisning på Institut for Æstetiske Fag 
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3. Moderne undervisningsstrategier 
 
 
”Den fremtidige uddannelse har til formål at aktivere de studerende. Det må vi 
gøre ved at give dem ugentlige lektier, danne læsegrupper med supervision og 
give dem projekter i gruppearbejde og med supervision.” 
 

Studielederens strategi på IÆF 
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a) Uddannelsesudvikling på IÆF 
 
Notat af et offentligt oplæg v. studieleder Lars Kiel Bertelsen, IÆF, 3. juni 2010 
 
Situation: studieeffektiviteten er for det meste halvtid 

- ”det skyldes at vi holder fast i de gamle undervisningsstrukturer” 
- ”vi må tvinge dem op på 40 tider om ugen” 
- kræver rammesætning, der får de studerende til at arbejde fuldtid (aktivering) 

 
Krav: den fremtidige uddannelse har til formål at aktivere de studerende 

• ugentlige lektier  
• faste opgaver 
• læsegrupper med supervision 
• projekter i gruppearbejde og med supervision 
• uddannelsen skal være "virkelighedsvendt" 

=> det er vores uddannelses hidtil altså ikke?? 
 
Problemet er at vi skal bruge flere penge på ekstensive undervisningsformer 

- vi skal finde en struktur for mindre forberedelsesintensive timer 
- vi, dvs. de fastansatte, vil kunne undervise flere timer og flere studerende på denne 

måde. 
 
Mine 2 spørgsmål til denne præsentation: 
1. Er løsningen altså folkeskolemetoder og billigundervisning for at kunne finansiere 

den enorme ekstra-mængde af supervision og lektier-kontrol? 
2. Er det meningen, at IÆFs studerende skal reduceres til skolebørn med ugentlige 

lektier og all-around supervision? 
 
 
 
 
b) Instituttets nye uddannelser: en kreativ udviklingsleg 
 
På IÆFs medarbejdermøde den 4. marts 2010 var det vigtigste dagsordenpunkt udviklingen af 
nye suppleringsfag, som IÆF skulle i fremtiden udbyde. Studielederen Lars Kiel Bertelsen 
fremlagte situationen: 

- IÆF har haft mindre og mindre suppleringsfagstuderende i den senere tid; 
- mindre og mindre suppleringsfagstuderende har besluttet sig at blive på IÆF for at gå 

videre med en kandidatuddannelse 
=> det er netop disse studerende vi skal fange for at blive på IÆF. 

 
Derfor er det nødvendigt at udvikle suppleringsfag, som er mere tiltrækkende til de 
studerende. Disse fag skal være: 

- erhvervsorienterede; 
- tværgående; 
- internationalt og globalt orienterede. 

 
For at udvikle nye suppleringsfag sammen med os, opfordrede institutlederen Niels Lehmann 
os at være med i en kreativ leg. 
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- Alle kollegaer blev fordelt i grupper à 4 personer. Enhver fik et tomt ark. 
- Skridt 1:  Skriv et forslag for et suppleringsfag, som er helt absurd. Ræk så arket 

videre til din venstre nabo. 
=> Jeg opfandt en uddannelse ”Biologisk æstetik”, der arbejder med kunst i biologiske 
patterns of forklarer dem ved hjælp af sociologiske teorier. 

- Skridt 2:  Skriv et forslag for et suppleringsfag, som er baseret på det ovenstående 
forslag af din nabo. Dit nye forslag skal være lige så absurd.  
Ræk så arket videre til din venstre nabo. 
=> Jeg fik et forslag, der havde med internationalitet og globalisering at gøre og skrev 
noget ned i samme facon. 

- Skridt 3:  Skriv et forslag for et suppleringsfag, som er baseret på de 2 ovenstående 
forslag. Dit nye forslag skal være halvvejs absurd, men måske gennemførbart. Ræk så 
arket videre til din venstre nabo. 
=> Jeg fik igen noget lignende med slagord som ”æstetisk”, ”kultur”, ”international”, 
”globalisering”. Jeg skrev noget i den retning. 

- Skridt 4:  Skriv et forslag for et suppleringsfag, som er baseret på de 3 ovenstående 
forslag. Dit nye forslag skal nu være realistik som et nyt suppleringsfag på IÆF. 
=> Jeg fik en samling af slagord. Mit resultat blev ”International globaliseringskultur”, 
og det var nok det mest absurde forslag af alle. Eftersom jeg ikke kunne tage det hele 
alvorligt, forslog jeg, at uddannelsen skal inddrage internationale kunstnere som 
gæsteundervisere, der bliver betalt af deres nationale sponsorer, så at universitetet 
sparer penge. 

- Skridt 5:  Enhver gruppe måtte tale om de 4 endelige, ”realistiske” forslag i gruppen 
og vælge ét ud af dem. Det viste sig, at mit forslag var næsten det samme som en 
anden persons i min gruppe; gruppen blev altså enig om ”International 
globaliseringskultur”. 

- Plenum: Enhver gruppe måtte præsentere sit forslag i form af at læse titlen  
og give én sætning som forklaring. 
Resultat: 10 helt latterlige forslag og en masse grinen  
=> mange slagord som ”kultur”, ”æstetisk”, ”global”, ”international” 
=> 1 forslag var en uddannelse i musikterapi, som også skulle kunne bruges  
      som suppleringsuddannelse til læger og medicinfolk – problemet er bare,  
      at der findes ikke en eneste person på vores institut som ville være kvalificeret  
      til at undervise sådan noget 

- Efter den generelle præsentation opfordrede institutlederen at indsamle arkene 
med de endelige forslag af enhver gruppe – det blev så fundamentet til 
udviklingen af de nye suppleringsfaguddannelser, gennemført af 
institutsledelsen. 

 
 
 
Epilog 

Før gruppen gik i opløsning, spurgte jeg mine 3 kollegaer, ”Er da én af jer, som 
overhovedet ville kunne undervise noget af det her?” Mine kollegaer kiggede forbavset 
på mig og jeg fik intet svar. 
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c) Kvantitet er ikke kvalitet – og kreativitet ikke kan erstatte faglighed 
 
Uddrag fra institutlederens nyhedsbrev, 11. november 2010 
 
Medarbejdermøde d. 25.11., kl 14-17 
Og nu vi er ved noget med datoer. Husk medarbejdermødet d. 25.11. Hovedtemaet er 
udvikling af nye undervisningsformer, men I vil også få løftet sløret for, hvordan I skal 
anvende de nye veste med de spændende farver (orange og gul) – og så vil vi sikkert også 
komme omkring studieordningsrevisionen, og måske kan der også gives lidt mere information 
om den faglige udviklingsproces, jf nedenfor. 
 
Der er flere baggrunde for at tage undervisningsformer op som tema. Der er selvfølgelig den 
gode grund, at vi naturligvis altid gerne vil udvikle vores pædagogik, så vores studerende får 
mest muligt ud af vores anstrengelser. 
 
Men der er også en udefrakommende bevæggrund til at diskutere temaet. Som I ved, er 
taxametret for de tørre områder blevet hævet ufattelig meget, ja, næsten overdådigt, og den 
slags gaver kommer jo sjældent uden et krav om en modydelse. Forhøjelsen hentede sin 
politiske legitimitet i, at bl.a. humanister ikke får nok undervisning, og derfor vil vi på et 
tidspunkt blive afkrævet et svar på, hvor meget ekstraundervisning forhøjelsen har haft som 
sit resultat. For øjeblikket er fakultetet i færd med at få lavet nulpunktsanalyser, dvs. analyser 
af, hvor meget undervisning vi faktisk har ydet hidtil. Disse skal bruges som udgangspunkt 
for en senere vurdering af væksten i antal undervisningstimer. Da forhøjelsen imidlertid ikke 
var ligefrem prangende, gælder det utvivlsomt om at finde måder at anvende vores ressourcer 
på, som resulterer i mest mulig undervisning. 
 
Og så er der grund til at diskutere mulige nye undervisningsformer i forbindelse med arbejdet 
med kandidatuddannelserne. Her skal vi jo både tænke enkeltfagligt, tværæstetisk og 
”profilfagtisk”  – fremover skal man jo vælge 30 ECTS profilfag i løbet af sin 
kandidatuddannelse – og man kunne jo forestille sig, at undervisningsformerne kunne være 
med til at binde de forskellige hjørner af vores nye kandidatuddannelser sammen. 
 
Alt i alt: Kom og vær med i diskussionerne. Måske giver institutlederen ligefrem et eller andet 
mundgodt, og jeg kan i hvert fald love jer, at vi vil afvikle mødet under andre former end det 
vanlige møde – bare for at illustrere, at vi skam godt kan udtænke nye former, ik’! 
 
 
 
Som professor med lang undervisningserfaring og kendskab til internationale uddannelses-
strategier ser jeg 3 afgørende fejltagelser i dette brev: 

3. Humanister skal få mere undervisning for at forbedre deres uddannelse. 
4. Vi må være kreative for at finde på nye undervisningsformer, der binder så mange 

aspekter som muligt sammen. 
5. Kandidatuddannelsen skal have en stor andel af ”tværgående” forløb (”tværæstetisk” 

undervisning og det såkaldte ”profilfag” med 30 ECTS, dvs. et helt semester). 
 
ad 1: 
Den ledelse, der mener, at humanistiske studenter får en bedre uddannelse, hvis der proppes 
så megen undervisning som muligt i deres uddannelse, kender ikke til humanioras principper. 
Humaniora uddanner unge mennesker til at tænke kritisk og handle selvstændigt – og 
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humaniora bygger på et bredt viden der overhovedet muliggør evnen til at skelne og vurdere 
fænomener. Det ligger i humanioras natur, at undervisning består i 

a) at formidle bred viden i form af forelæsninger (netop derfor har man brug for bredt 
uddannede og højkvalificerede professorer) 

b) at give stimulation til et selvstændigt arbejde. 

Netop derfor giver det ingen mening, at universitetsundervisning bliver degraderet til 
skoleundervisning – det er til de studerendes skade, fordi de lærer ikke at arbejde 
selvstændigt og tage ansvar for deres studium og deres liv. 
 
ad 2: 
Brevets argumentation formidler indtrykket, at VIP’erne skal nu finde ud om ”nye 
undervisningsformer”, der øger antallet af konfrontationstimer samt mængden og spektret af 
stoffet.  

a) Er det en misforståelse, eller er ideen at de samme undervisere med deres sædvanlige 
arbejdsforpligtelse skal finde på en model, der øger antallet af undervisningstimer?  
(Jf. studielederens ideer om uddannelsesudvikling med flere undervisningstimer, der 
skal muliggøres igennem mindre forberedelsestid.) 

b) Ideen, at en større stofmængde i mindre tid (eller også flere discipliner proppet 
ind i et eneste forløb) forbedrer undervisningskvaliteten, fremviser en alvorlig 
mangel for didaktisk erfaring. 

 
ad 3: 
Meningen af en kandidatuddannelse er, at de studerende får en højkvalificeret specialuddan-
nelse i en vis disciplin. IÆFs princip, at alt skulle være så ”tværæstetisk” som muligt 
fører til et helt overfladigt patchwork af flygtige indblik i forskellige discipliner, som de 
studerende ikke kan begribe pga. mangel for basisviden. Denne undervisningsform findes 
også i mange enkeltforløb på IÆF (jf. kap. 5 om undervisningsformer) – resultatet viser, at 
de studerende får en ”uddannelse”, som er en skandale. Repræsentanter fra 
erhvervslivet har bekræftet, at man selvfølgelig ikke har brug for den slags overfladigt 
uddannede kandidater i det danske erhvervsliv.  
Universitetets opgave er at yde specialiserede og højkvalificerede uddannelse i forskellige 
fag. Underviserens opgave er at uddanne de studerende til selvstandige, kritiske og 
selvansvarlige personer – det kan lade sig gøre i hvilket som helst fag, om det er 
middelalderarkæologi, sinologi eller æstetik. Forudsætningen er alligevel, at de studerende 
lærer at gå til bunds med en opgave og ikke får et patchwork af mange velmenende aspekter, 
som de aldrig kan fatte, fordi basisuddannelsen er blevet skåret væk. 
 
 
 
d) Uddannelsesmetoder, der fremmer umyndighed og manipulerbarhed 
 
Pga. sygdom kunne LMK ikke deltage i IÆFs medarbejdermøde den 25. november 2010. Der 
blev ingen referat sendt rundt efter mødet. LMK fandt alligevel den powerpoint-præsentation 
på serveren, der gengiver Dorte Ågards indledende foredrag. Dorte Ågard er ansat på Aarhus 
Universitets Center for Undervisningsudvikling (Det Humanistiske Fakultet). Det var 
meningen med hendes foredrag at vise VIPerne på IÆF, hvilke læringsformer de studerende 
kender fra gymnasiet og hvordan de følgeligt skulle behandles i de første semestre på 
universitetet. Foredraget præsenterede primært Gymnasiereformen fra 2005. 
Som universitetsprofessor med 15 års undervisningserfaringer vurderer LMK en stor del af 
præsentationen som i høj grad problematisk. Især 2 slides er tankevækkende – eller snarere 
skræmmende – pga. deres sociale og politiske implikationer. 



 40

 

 
 
 
 
 

 
 



 41

Kommentar LMK: 

Gymnasieuddannelsen er baseret på børnepsykologi, selvom eleverne naturligvis ikke er 
småbørn. Enhver børnepsykolog kan bekræfte, at børn har brug for faste rammer og en 
forudsigelig, organiseret hverdag. Det er metodisk ødelæggende at skifte skema hele tiden og 
at lade eleverne i uvished om, hvad strukturen for en længere periode end kun 14 dage er. 
Men det omhandler ikke kun børne-, men også arbejdspsykologi. Enhver arbejdspsykolog 
kan bekræfte, at et grundigt, målrettet arbejde har brug for faste rammer og klare 
strukturer. Gymnasiereformen ødelægger fundamentet til sådan et arbejde.  
Sliden ”Mangfoldighed i arbejdsformer” viser, at dette strukturelle princip anvendes i hver 
eneste lektion. Børnepsykologien kan nemt vise, at børnenes evne til at koncentrere sig og 
lære at fokusere på en opgave bliver ødelagt, hvis der er uafbrudt skift i fokusperson, opgave 
og metode. Gymnasiereformen uddanner børn til at være ukoncentrerede og uduelige til 
at koncentrere sig på én opgave der tager længere tid end 15 minutter.  
 
Den langvarige konsekvens er, at gymnasie- og universitetsuddannede danskere bliver 
uduelige til et normalt arbejdsliv – og i høj grad umyndige og manipulerbare, fordi de 
har aldrig lært at sætte sig selvstændigt ind i et problem, uden at de får dikteret deres 
skema og fremgangsmåde. 
 
Dorte Ågard var så venlig at bekræfte netop disse fatale konsekvenser i hendes foredrag: 
 
 

 
 
 
Alligevel var konklusionen af Dorte Ågards foredrag, at universitetet skulle netop  
”lade sig inspirere af det pædagogiske udviklingsarbejde i gymnasiet og 

udvikle varierede, involverende arbejdsformer”. 
En professor med sund fornuft, universitetspædagogisk erfaring og ansvarsbevidsthed 
for de studerende kan aldrig gå med i sådan en model. 
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e) Erhvervsorienteret universitetsuddannelse –  
    at gøre de studerende uduelige for joblivet 
 
Erhvervsorientering er ét af de afgørende slagord i AUs uddannelsesstrategi. AU er ikke alene 
med dette fænomen. I heftet nr. 7 (16. april 2010) publicered Magisterbladet, Dansk 
Magisterforenings organ, to artikler: 

 
- ”Studier skal stile mod arbejdslivet”, af Malene Romme-Mølby (s. 14–17) 
- ”Han har kæmpet for at få respekt”, af Pernille Siegumfeldt (s. 45–46) 

 
Den første artikel viser, hvor vigtigt studierelevant arbejde ved siden af studiet er for de 
studerende for at få job efter det afsluttende eksamen. I form af citater fra studerende og 
administrativt fagfolk beskylder denne artikel universitsætslærere 

a) at de ikke gør de studerende tilstrækkeligt opmærksom på, at de skal tænke på deres 
fremtid mens de læser på universitetet, 

b) at de ikke opfordrer de studerende at søge studierelevant arbejde og studenterjobs ved 
siden af studiet, 

c) at de tvinger deres forkærlighed for forskning på studerende, som slet ikke har brug 
for en forskningsorienteret uddannelse. 

Det anbefales til sidst, at der må udvikles nye undervisningsformer, som indtænker 
erhvervsorientering i den akademiske undervisning.  
 
AU er faktisk temmelig avanceret i denne tænkning. Mange forløb (fx. ”Entrepreneurship”) 
og hele uddannelser (fx. Oplevelsesøkonomi11) er skræddersyet til en formentlig 
jobmarkedsorientering, og det nye ”Profilfag” i Kandidat-uddanelsen fratager den faglige 
uddannelse 33% for at tvinge undervisere og studerende at tænke ”erhvervsorienteret”.12  
 
Det undrer mig alligevel at 

a) de studerende i de erhvervsorienterede kurser skriver netop den samme 
skabelonjargon som i de andre kurser – et sprog, som fremviser uselvstændighed 
og umodenhed i tænkning og handlen og er i hvert fald ikke dueligt til joblivet; 

b) den tidligere studieleder på IÆF mener, at pointen af et kursus som 
”Entrepreneurship” ikke er indholdet, nemlig de små kreative projekter, som de 
studerende laver, men at de studerende overhovedet kommer i kontakt med nogle 
lokale virksomheder 
=> jeg kan ikke se, hvorfor et helt forløb med undervisning skal bruges til  
     dette formål, som kan nås i form af studenterjobs og praktik ; 

                                                 
11 Sjovt nok bliver en student, der har læst Oplevelsesøkonomi på Aarhus Universitet, citeret i Magisterbladet 
som én af de store tabere: ”Jeg har fået fem 12-taller, bl.a. i mit speciale, og det giver ingen adgang, for 
karaktererne gør ingenting, hvis du ikke har erfaringen. Og det vidste jeg intet om, da jeg gik på universitetet, 
helt seriøst. Jeg tænkte, at en god karakter må være bevis på, at jeg er god til noget, at jeg kan noget fagligt. Men 
det passer ikke, for det kigger de ikke på. Og det synes jeg godt, de kunne have sagt på universitetet. For så 
havde jeg gjort mindre ud af et par fag og så i stedet taget relevant studiearbejde” (Rømme-Mølby, s. 15). Dette 
resultat står i åbenlys kontrast til den jublende melding af AUs HUMavis 04/2010, ”Hvor oplevelses-
økonomer får job”. Her fortælles 4 succeshistorier af studerende i Oplevelsesøkonomi, der fik job direkte efter 
specialets aflevering. Sjovt nok havde alle disse 4 studerende lavet en studiepraktik i den virksomhed, hvor 
de så fik job – for den slags succes må man ikke læse Oplevelsesøkonomi, det kan man sagtens nå med en 
uddannelse i Middelalderarkæologi eller Klassisk Filologi og en god praktik i en virksomhed. 
12 Profilfaget udgør 33%, fordi det 4. semester i kandidatuddannelsen er reserveret for specialeskrivning og ikke 
til fagundervisning. Dermed fratager Profilfaget en tredjedel af den faguddannelse AUs kandidatstuderende kan 
få. 
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c) universiteterne, institutlederne og undervisere skal tage ansvar for noget, som 
ligger i de studerendes initiativ og selvansvar.  

 
Den anden artikel i Magisterbladet, ”Han har kæmpet for at få respekt”, omtaler en 
pensioneret kommunaldirektør med 40 års erfaring i den offentlige sektor og dens livlang 
indsats for en anerkendelse af magistre som egnet til et normalt erhverv: ”Man brød sig ikke 
om stilen og forstod ikke sproget.” Artiklen viser, at denne tradition for mistro imod 
akademikere stadig findes, selvom tiderne har ændret sig og flere og flere kandidater får job i 
den offentlige sektor. 
 
 
Disse to artikler viser tre grundlæggende problemer i universiteternes erhvervsorien-
teret tænkning.  

1. Med den didaktik, som beskrives i dette kapitel, og som ikke kun er særegn til 
Musikvidenskab eller IÆF, bliver de studerende umyndiggjort. Deres opgaver 
fremviser en høj grad af uselvstandighed og realitetsfjern jargon. Den aktuelle 
uddannelsesstrategi, som reducerer de studerende endnu mere til skolebørn, bidrager 
til denne tendens. 

2. Den ”erhvervsorientering”, undervisningen er skræddersyet til, forhindrer 
netop, at de studerende er egnet til erhvervslivet.  
Grunden ligger i 
a) en didaktik, der umyndiggør de studerende 
b) indholde, der erstatter en fast fundament i én faglighed for overfladige,  
    ”tværgående” indblik i mange fagligheder, som tager chancen fra de studerende  
    at komme til bunds i det fag de har valgt. 

3. Danmark har åbenbart en lang tradition for foragt for akademikere . Denne foragt 
har jeg, som nyansat, højkvalificeret professor, også selv tydeligt fornemmet. Ifølge 
højstående repræsentanter fra kulturlivet findes da en afgrund mellem 
universiteterne og samfundet. Så længe universiteter uddanner deres studerende til 
uselvstandige kulturteoretiske fantaster, der tænker og skriver i en realitetsfjern jargon 
og ikke er i stand at udarbejde en selvstændig struktur for at løse en problemstilling, 
vil denne foragt næppe blive mindre. 

 
Mange forskellige artikler og samtaler i de sidste 14 måneder har vist mig, at der åbenbart 
hersker en grundlæggende misforståelse i Danmark om hvilket formål en universitets-
uddannelse skal tjene til – koblet med en tydelig mistillid til bred viden og akademisk 
grundighed. Det bliver ordret bekræftet af højstående repræsentanter fra kultur- og 
erhvervslivet, som jeg har opsøgt for at drøfte årsagerne til den afgrund, der findes 
mellem danske universiteter og det danske samfund. 
 
Desuden skal da citeres to meget sigende udsagn af en gymnasielærer, som blev ytret i en helt 
anden sammenhæng. I juni 2010 meldte jeg mig frivilligt til at forberede IÆFs første 
Alumnedag (4. juni 2010), fordi jeg gerne ville komme i kontakt med tidligere studerende for 
at finde ud af hvilke jobs de har og hvordan de færder i joblivet. I forberedelseskomiteen – 1 
IÆF-sekretær, 1 studentermedhjælp, 1 Alumne-repræsentant og mig – var da en gymnasie-
lærer fra Silkeborg. I sammenhæng med forberedelsen sagde hun: 
 
”Det vil være sjovt for alumnerne at komme på universitet igen for en dag og høre noget om 
de gode gamle franske filosoffer igen.” 
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”Blandt gymnasierlærerne siger man, at gymnasiernes undervisning bliver mere og mere til 
universitetsundervisning, mens universiteternes undervisning er blevet mere og mere til 
skoleundervisning.” 
 
Disse to udsagn, i en kontekst som havde ingenting med universitetskritik at gøre,  
viser at 

1. universiteterne betragtes som realitetsfjerne øer 
2. universitetsundervisning betragtes som skoleundervisning. 

 
Det er hjælpsomt, men skræmmende at få denne bekræftelse udefra. 
 
 
Der er megen debat i Danmark om universitetsstrategier og uddannelsesforbedring. 
Fundamentet til debatten er, at universiteterne har ansvar for, at de studerende får job. 
Fra et internationalt synspunkt er det en i høj grad mærkelig holdning. Som professor 
med bred international erfaring går jeg ud fra, at 

1. de studerende er voksne og dermed selvansvarlige 
2. de studerende har bevidst valgt et humaniora-fag og er bevidst om, at 

jobchancer for humanister er ringe 
3. de studerende tager selv initiativet for at forbedre deres jobchancer, 

fx. ved at lave et studierelevant arbejde ved siden af studiet. 

Det er i høj grad mærkeligt, at det danske samfund åbenbart mener, det er 
universiteternes og universitætslærernes skyld, hvis de studerende ikke får job. Og det 
er endnu mere mærkeligt, at universiteterne accepterer denne holdning og retter deres 
uddannelse efter den – uden at de faktisk når formålet at uddanne de studerende til 
selvansvarlige og myndige mennesker. 
 
Jeg har indtrykket, at selve universitetsundervisere bliver sjældent spurgt i debatten om 
undervisningsudvikling – og bliver aldrig hørt, hvis deres mening afviger fra den ovennævnte 
generelle holdning..  
 
 
 
Det er faktisk relativt nemt at forberede de studerende til joblivet – også i et fag som 
Musikvidenskab. Med hensyn til formålet af de uddannelser vi tilbyder på humaniora citerer 
jeg en erfaren professor fra USA (mail fra 22. juli 2010): 
 
Dear Linda,  
 
If students are supposed to be prepared for the business world, then what are the most 
important things one can teach them? 
 
1.  How to think logically and objectively, minimizing their personal biases 
2.  How to recognize when someone else is not thinking and speaking logically and 
objectively, even misleading or lying to them 
3.  How to communicate effectively, in both spoken and written form, through careful and 
sophisticated use of language 
4.  How to research something according to sound and solid methodology (whether it's 
market trends, potential product liability, cost-benefit analysis, etc.) 
5.  How to use their creative imaginations to think of new ways of doing or looking at things 
6.  How to learn from past experience (history, whether immediate or distant) 
7.  How to distinguish the transitory from the longer lasting 
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8.  How to work together with others in an environment where new ideas and constructive 
criticism are welcomed and nobody's ideas and information are rejected or surpressed 
without valid analysis and logical argument. 
 
Interestingly, all of these things can be applied to and learned from the study of music. 
 
 
 
Jeg selv er enig i alle punkter af denne mail. Med hensyn til punkt 3 i problemanalysen, dvs. 
den generelle foragt for akademikere, må jeg tilføje, at situationen vil aldrig forbedres, så 
længe universiteterne 

- berøver de studerende deres selvstændighed ved at give dem skabeloner i 
sted for at udfordre dem til at arbejde selvstændigt 

- overtager ansvar for samfundsmæssige problemer, der hverken er 
universitetetslærernes skyld eller kan løses af dem. 

 
 
 
Nøgleordet til en mulig løsning er ”selvansvar” – så længe ve behandler de studerende 
som børn, vil de aldrig blive voksen. 
 
Jeg kan kun tilføje, at for mig, som internationalt anerkendt forsker og headhunted 
universitetsunderviser (Leuphana Universität Lüneburg, 2007–2009), er det en skam at 
blive tvunget ind i en undervisningsstrategi, hvor de studerende skal behandles som 
småbørn og derved bliver gjort uduelige for enhver form for selvstændigt arbejde og 
derfor for et fremtidigt job i erhvervslivet. 
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4. En problematisk didaktik og dens konsekvenser 
 
 
“Én af de tekster du har sendt mig: Even Ruuds ’Musikk & Identitet’ fra 
tidsskriftet GRUS, mangler hvilket årstal og forlag det er fra. Kan du finde ud af 
det for mig?” 
 

(en student til professoren, efter denne har sendt studenten 
nogen litteratur for hendes BA-projekt; mail fra 12. maj 2010) 
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a) Et indledende spørgsmål: Bliver danske studerende  
    altid behandlet som småbørn og gjort umyndige i studiet? 
 
Spørgsmål af en nyansat, udenlandsk professor: Er det normalt, at de danske studerende bliver 
behandlet som småbørn og gjort umyndige i deres første semester? Here nogle citater fra 
mailudveklsinger med danske kollegaer, som har en lang undervisningserfaring: 
 

Thomas har meget lang erfaring med at undervise og vejlede musikstuderende på 1. 
år netop på dette tidspunkt i deres studie hvor de skal skrive deres første 
akademisk opgave, som er et utroligt sårbart sted. (faglederen, 8.10.2010) 

Den ramme I har sat for forløbet synes jeg er rigtig fin og brugbar, men det er 
naturligvis vigtigt at temaerne [for opgaveskrivning] befinder sig inden for denne 
ramme, og tager udgangspunkt i denne ramme, ikke for at være rigid, men for ikke 
at forvirre de nye studerende. (faglederen, 8.10.2010) 

Jeg har også givet dem psykologisk rådgivning, fordi det er jo en stor vandel i 
livet at blive student, og jeg har givet dem råd, hvad de kan gøre, hvis de får en 
skriveblokade, når de skal skrive en opgave. (én af vores instruktorer om hans 
rådgivning til de studerende fra 1. årgang, 4.10.2010) 

De studerende er halvtidsstuderende. Det skyldes vores gammeldags undervisning. 
Vi må tvinge dem til at blive fuldtidsstuderende ved at give dem ugentlige 
opgaver, tests, arrangere dem i læsegrupper med supervision og projektgrupper 
med supervision. Hvis vi ikke har penge til den større workload, må vi nedskære i 
forberedningstiden til vores undervisning, så at det koster ikke ekstra. (IÆFs 
studieleder, offentlig præsentation, 4.6.2010) 

Nutidens studerende er anderledes end i tidligere dage. Jeg tilbragte mit studium 
for det meste med at protestere. Nutidens studerende er meget søde og 
arbejdsvillige – men de forventer at du giver dem klardefinerede opgaver. Hvis de 
får dem, så vil de også lave dem. (IÆFs studieleder i en personlig samtale, 
27.9.2010) 

Jeg bruger faktisk ca. 10% af min arbejdstid som lektor som psykoterapeut for de 
studerende. De er så umodne, at de ikke magter at arbejde selvstændigt.  
(en kollega i en samtale, 13.10.2010) 

 
Det er meget vanskeligt for en professor med international erfaring at undervise i sådan et 
system. Et studium betyder faktisk, at man hjælper de studerende at blive selvansvarlige og 
finde sig tilrette i en faglig verden, som kan være overvældende, når man ikke ved, hvordan 
man søger og vurderer information. Jeg har selv undervist indledende kurser (”Einführung in 
das wissenschaftliche Arbeiten”) mange gange, og jeg har haft et godt samarbejde med 
studerende i Tyskland, USA, Korea og England, som har været begejstret for min 
undervisning (jf. citaterne på s. 193–196 nedenfor). 

Det er mit princip at behandle studerende som voksne. Jeg forventer, at de ved, hvorfor de har 
valgt en uddannelse på universitetet, og at de tager ansvar for deres beslutning og dermed 
deres liv. Ovennævnte citater giver indtrykket, at man må netop ikke behandle dem som 
voksne, men som børn. Min erfaring og mine iagttagelser på IÆF er, at de desværre forholder 
sig også som børn, når de bliver behandlet på denne måde. 

De bedste studerende er klar over det – nogle få beklager sig, de fleste tier stille. Og de bedste 
forsvinder fra universitetet efter kort tid. 
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b) Hvorfor laver du ikke nogle pdf’er til de studerende?  
     Litteraturhåndtering i undervisning 
 

1) Den generelle situation: Kompendier og et system af uselvstændighed 

Som overalt i Danmark forberedes da kompendier til de enkelte forløb, som indeholder tekster 
de studerende skal læse. For en professor, der kommer fra et andet system, hvor der bydes 
litteraturlister med bøger og artikler til de enkelte forløb, så at de studerende selv skal beslutte 
sig om, hvilken litteratur de sætter fokus på, er det et usædvanligt system – men man tilpasser 
sig jo til et nyt sted og dens skik og brug. I faget Musikvidenskab har kompendiesystemet 
alligevel en særlig problematik: en betragtelig del af det, de studerende skal lære, er 
musikalsk repertoire, som der skal lyttes til (idealt med partitur). Hvis de kun læser tekster, 
lærer de intet om den egentlige genstand af deres studium. Men dette spørgsmål er åbenbart 
aldrig blevet drøftet på afdelingen. 
Desuden er det på IÆFs Musikafdeling endogså sådan, at der for det meste forventes, at 
underviseren laver pdf-kopier af de tekster der skal læses, og stiller dem ind på First Class, så 
at de studerende bare kan downloade dem. Hvis der skal læses uddrag fra mere omfattende 
tekstbøger (fx. en musikhistorisk fremstilling), forventes det, at underviseren laver kopier af 
nøjagtigt de sider, der skal læses, forvandler dem til en pdf og stiller dem ind på First Class. 
 
Som professor med international erfaring ser jeg da 2 alvorlige problemer: 

1. Det, de studerende læser om et undervisningsemne, bliver helt determineret af 
underviseren. De får ikke bøger at læse, men altid kun artikler eller 1–2 
kapitler fra en bog. Det har tre alvorlige konsekvenser: 
a) de studerende lærer ikke at læse en akademisk bog og at uddrage det,  
    de selv mener er af interesse og nytte til dem; 
b) underviseren kan manipulere hvad de læser – og hvad de aldrig læser  
    om et emne; 
c) de studerende får en nøjagtigt begrænset verden af viden – de lærer aldrig,  
     at enhvert emne er et stort studiefelt, hvor man selv må lærer at finde sig  
     tilrette for at angribe emnet. 

2. De studerende lærer aldrig at lave en fornuftig litteratursøgning – det bliver jo 
alt severet per mus-klik til dem. 
=> Jeg har undervist speciale-kandidater, der ikke vidste, hvordan man finder  
      en videnskabelig artikel på de mange gode databaser vi har på internettet. 
=> De studerende har ingen anelse, hvad videnskabelig informationssøgning er.  
      De har jo heller ikke brug for den slags.  
=> Lederen af det Æstetiske Bibliotek beklager, at de studerende mindre og mindre 
      bruger biblioteket og har ingen anelse, hvad et bibliotek egentligt betyder. 

 
Uddannelsesmæssigt er denne litteraturhåndtering den rene katastrofe. De studerende 
bliver uddannet til umyndighed. 
 
Som professor må jeg desuden spurge, om AU har så mange penge, at de kan bruge 
professorernes dyre forskningstid for at lave fotokopier til de studerende – hver uge til hvert 
forløb. 
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2) En kostprøve: Kunne professoren lige lave en litteratursøgning for studenten? 

Blandt de BA-studerende jeg underviste fandtes én, der ville arbejde om vandlen af 
lytningsvaner, ”fra walkman til i-pod”. 
Efter nogle ugers udførlige vejledning bad hun mig om litteraturanbefalinger vedr. musik og 
identitet. Selvom jeg var bevidst om, at det er ikke den bedste pædagogik, sendte jeg hende 
simpelthen nogle artikler, som jeg havde liggende på computeren. Èn af dem har ingen 
kildehenvisning – den ligger simpelthen på forfatterens hjemmeside, uden at der siges, hvor 
eksakt den er blevet publiceret, og det havde ikke været muligt for mig at finde det nævnte 
tidsskrift, da jeg ledte efter den i januar 2009 år. Jeg sendte også denne artikel til studenten, 
men uden nævne kildeproblemet.  
I det mindste blev studenten selv opmærksom på det. Her er hendes henrykkende reaktion: 
 

Meddelelse Mi, 12. Mai 2010 16:56 
Fra: N.N. 
Til: Linda Maria Koldau 
Emne: Re(2): Svar på synopsis? 
 
Hej Linda 
 
Én af de tekster du har sendt mig: Even Ruuds "Musikk & Identitet" fra tidsskriftet GRUS, 
mangler hvilket årstal og forlag det er fra. 
 
Kan du finde ud af det for mig? 
 
Mvh. N.N. 
 
 
 

3) Tværkollegialt kontrolsystem: Et eksempel fra Musikvidenskab (sommer 2010) 

 
I juni 2010 opstod en diskussion om den musikhistorie-grundbog, som skulle benyttes i den 
nye fællesundervisnings-kursus ”Musikhistorie” for 1. årgang. Ifølge faglederens ønske skulle 
kurset udbydes af Thomas Holme Hansen og mig. Ved THHs og mit første møde den 11. juni 
forslog jeg, at vi kunne benytte os af Norton History of Western Music i den nyeste udgave. 
Denne bog er skrevet af de førende amerikanske musikeksperter, har et fremragende didaktisk 
koncept, kombinerer musikhistorie med eksempler og megen information både om musik og 
kontekst, og benyttes til grundundervisning i Musikvidenskab i hele USA.  
Thomas Holme Hansen var skeptisk over for mit forslag, fordi han mente, at denne bog er 
”gammeldags”. Da jeg spurgte ham, om han kendte den nyeste udgave, sagde han nej. Jeg 
forslog, at han kunne jo komme med et andet bogforslag, og at vi sagtens kunne benytte 
forskellige bøger i vore lektioner for at vise de studerende, hvor mange vinklinger der findes i 
musikhistoriografi. Han sagde ingenting til det. Derfor gik jeg ud fra, at han ville komme med 
den bog, som han gerne ville benytte og at jeg kunne bruge den bog, jeg syntes var bedst 
egnet.  
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Den 15. juni 2010 skrev jeg til ham: 
 
Kære Thomas 
 
Tak for et godt møde forleden. Det er en god idé, at du overtager de første lektioner med 
indledning og et indblik i historiografi samt den sidste blok med opgavevejledning, og jeg 
underviser de 4-5 uger indimellem med et kronologisk forløb. Selvfølgeligt kan du også 
komme ind med nogle lektier om temaer du gerne vil undervise i denne blok, og det kunne 
også tænkes, at du sommetider tager 1 af de 3 timer i en lektie for at skabe en kontinuerlig 
undervisning i informationssøgning og opgaveskrivning. Lige nu skulle vi generelt aftale, 
hvad det skemaet for det kronologiske forløb er og hvem gør hvad igennem forløbet. 
 
Jeg vedhæfter et skema med en opdeling, som jeg kunne forestille det mig. Selvfølgeligt 
skulle du bare selv fylde ind i udkastet, hvad du vil gøre i de første lektioner og til sidst; jeg 
har naturligvis kun en vag forestilling om, hvad du gerne indledningsvis vil undervise. Og så 
skulle vi aftale, hvordan du vil komme ind med opgavevejledning/informationssøgning og 
med tematiske lektioner, som du gerne vil undervise, i den kronologiske blok. 
Hvis udkastet af det kronologiske forløb skulle se ”traditionelt” ud i dine øjne, så må du ikke 
frygte, at forløbet bliver det – det er selvfølgeligt bare et skelet, som vil fyldes med moderne 
kulturhistoriske vinklinger på musikhistorien. Jeg synes bare ikke, at vi skal opfinde nye 
navne for alt vi gør. 
 
Det er ligeledes en god idé at vælge et overordnede begreb for forløbet. Alligevel skulle det 
være så åbent, at man kan rumme indblik i mange forskellige perioder i det. Der er flere 
muligheder jeg kunne forestille mig: 
 
- Musikalske institutioner 
- Musikalske former: Jeg ser intet problem, hvis det har noget tilfælles med det, Dorte og  
   Jens underviser: Vores tilgang er jo helt anderledes, nemlig (kultur-)historisk, så at  
  det kunne faktisk være rigtig godt, hvis de får andre vinklinger på det, de lærer  
   i musikteori/analyse – der ledes jo efter synergier hele tiden. 
- Musikkens sociale funktioner: Det her giver også et bredt vifte af muligheder. 
 
Hvad angår litteratur, så vil jeg i min undervisning i hvert fald arbejde med NHWM. Den 
aktuelle udgave er fremragende, den inddrager den nye forskning samt nye vinklinger og 
alligevel giver et godt, koncentreret overblik med kildetekster og – fremfor alt – mange 
musikeksempler, man kan fordybe i undervisningen. Hvad end vi bliver enige om: Mit 
koncept for min undervisning i dette forløb er, at de studerende får en blanding af 
musikhistorie (med kulturhistoriske vinkler) og værker, som de kan relatere til de forskellige 
perioder og stiler. 
Jeg har bedt Dorte og Jette Bohn om at der anskaffes tre eksemplarer af den nyeste udgave af 
NHWM for biblioteket, så at de studerende, hvis de ikke køber bogen, kan læse de udvalgte 
kapitler i biblioteket eller lave fotokopier. Desuden kan de finde node-antologien og CDerne 
med musikeskemplerne i biblioteket, så at de ikke vil mangle noget. NHWM kan i øvrigt fås 
for 40 Euro igennem den tyske Amazon, og det vil nok være rimeligt i Danmark – faktisk er 
det en meget god pris for en bog af denne vægt. Men hvis de studerende foretrækker at ikke 
investere noget i bøger, så kan de jo altid lave kopier af de kapitler der vil bruges. 
 
Naturligvis skal denne læsning suppleres ved andre historiske fremstillinger og individuelle 
artikler. Det kunne også være spændende for dem, hvis du i din undervisning bruger en anden 
musikhistorie, så at de bliver opmærksomme på, at der findes forskellige muligheder for 
historisk fremstilling. 



 51

 
Lad mig vide, hvad du synes om ideerne, så kan vi komme videre i vores næste møde. 
 
Mange hilsener 
 
Linda 
 
 
Thomas Holme Hansen svarede ikke til denne mail.  
 
Samtidigt sendte jeg følgende mail til Dorte (bibliotektsansvarlig på afdelingen) og Jette 
Bohn, lederen for det Æstetiske Bibliotek: 
 
 
15. juni 2010 
 
Kære Dorte og Jette 
 
Som aftalt med Pia, vil jeg gerne bruge den nyeste udgave af Norton History of Western 
Music i min undervisning i Musikhistorie-forløbet dette efterår. Eftersom vi ikke har denne 
udgave, vil jeg gerne bede om, at der anskaffes de følgende undervisningsmaterialer, som de 
studerende skal bruge igennem semestret  
 
3 eksemplarer 
Norton History of Western Music, by J. Peter Burkholder, Donald Jay Grout, and Claude V. 
Palisca, 8th edition 
=> der skulle anskaffes 3 eksemplarer af denne bog; den skulle stå til rådighed til de 
studerende i Æstetisk Biblioteket (så det ikke skulle være til udlån) 
 
1 eksemplar: 
Norton Anthology of Western Music: 3 bind med nodeeksempler;  
=> 1 eksemplar, som ligeledes skulle stå til rådighed til de studerende i Æstetisk Biblioteket  
 
1 eksemplar 
Norton Recorded Anthology of Western Music: 3 bind med CDs, som tilhører Norton 
Anthology of Western Music 
=> 1 eksemplar som ligeledes skulle stå til rådighed til de studerende i Æstetisk Biblioteket  
 
 
Alle informationer om disse bøger findes på: 
 
http://books.wwnorton.com/books/detail.aspx?ID=13356 
 
 
Jeg har mit eget eksemplar af alt; jeg vil bare, at materialet er tilgængeligt til de studerende. 
Hvis de ikke selv køber bogen med den historiske fremstilling (som jeg vil anbefale til dem), 
så skulle det være sikret, at de kan finde eksemplaret på biblioteket og lave fotokopier. 
Eftersom vi må vel regne med ca. 50 studerende og jeg vil faktisk anbefale, at de sidder ned 
og læser i bogen, vil jeg gerne bede om, at der anskaffes 3 eksemplarer. 
 
De 3 node-bind skulle også være tilgængelige, så at de studerende kan lave fotokopier af de 
musikalske værker, vi vil diskutere i undervisningen. Desuden skulle de få en chance at lytte 



 52

til værkerne. Eftersom disse node-bind og CDerne er relativt dyre, vil jeg ikke anbefale, at de 
studerende selv køber dem – vi må derfor sikre, at de kan få dem på biblioteket. Tanken er 
naturligvis, at disse node-bind og CDer IKKE må udlånes, de skal stå til rådighed for hele 
kurset over semestret.  
 
Jeg ville være meget taknemmelig, hvis det lod sig gøre – mit undervisningskoncept er 
baseret på, at disse materialer er tilgængelige til de studerende. 
 
Mange tak og hjertelige hilsner 
 
Linda 
 
 
 
Jeg fik hverken svar fra Thomas Holme Hansen eller fra Dorte og Jette Bohn. I sted for 
det fik jeg en mail fra faglederen Pia Rasmussen.  
 
Desværre er denne mailveksel blevet slettet fra First Class. Jeg gengiver den i stikord. Nogle 
dage efter min mail til Dorte og Jette Bohn, dvs. omkring 17. juni 2010, sendte faglederen Pia 
Rasmussen mig en mail med indholdet: 

1. Hun er blevet informeret, at jeg har sendt en større bestilling til biblioteket. Det må jeg 
ikke gøre uden faglederens godkendelse. 

2. Der skal i hvert fald herske enighed mellem Thomas Holme Hansen og mig om den 
grundbog vi skal bruge for vores fælles musikhistorie-kursus. 

3. Norton History of Western Music er en stor bog, der er temmelig dyr – det skulle 
ikke forlanges af de studerende, at de skal købe sådan en bog. 

4. ”Kunne du ikke simpelthen lave nogle pdf’er af de sider, de studerende skal læse 
til de enkelte undervisningstimer?” 

 
 
Jeg svarede det følgende: 

ad 1:  
Jeg beklager at have handlet uden hendes godkendelse. Jeg mente faktisk, at det er i orden, 
at en professor bestiller nogle vigtige grundbøger for undervisning til biblioteket , men 
selvfølgelig vil jeg gerne drøfte det med faglederen før jeg bestiller noget næste gang. 

ad 2: 
Så vidt jeg har forstået i den sidste samtale med Thomas, er vi blevet enige, at vi også kan 
bruge to forskellige grundbøger. Det giver de studerende indblik i, at man kan se 
forskelligt på historien. Og at vise en vis mangfoldighed er dog også meningen af 
fællesundervisning, ikke? 

ad 3: 
Bogen kan faktisk købes for 40 Euro på den tyske Amazon-side – det er meget billigt for en 
bog af den kaliber og men denne enorme rigdom. Bogen er den nyeste udgave af Norton 
History of Western Music, som bliver benyttet i hele USA, og er didaktisk fremragende. 
Faktisk tror jeg, at vore studerende (der bl.a. går på skiferie i Schweiz eller Østrig) skulle 
have råd til sådan en bog, som de kan bruge igennem hele deres studium. Men for at sikre 
mig, at ingen bliver behandlet på uretfærdig måde, har jeg netop bedt bibliotekaren om 
at skaffe 3 eksemplarer af grundbogen, så at flere studerende på en gang kan benytte 
dem på biblioteket. Den skal ikke udlånes men kunne bruges af alle studerende igennem 
semestret.  



 53

De dyrere node-opgaver og CDer, som går med bogen, har jeg kun bestillet en eneste gang, så 
at det ikke bliver for dyrt for vort budget. 

ad 4: 
Jeg mener faktisk, at det er didaktisk ikke så godt at give dem kun nogle få uddrag af 
denne bog i form af pdf-kopier. Det er studielederens udtrykkelig strategi, at de studerende 
skal aktiveres. Jeg betragter det som en del af deres aktivering, at de 

a) går til biblioteket for at finde den litteratur de skal bruge 
b) opdager ved at benytte en hel bog, at der findes også andre interessante kapitler i 

bogen, som man kunne læse 
c) opdager i biblioteket, at der findes rigtig mange andre bøger, der også kunne være 

interessant at læse. 
Derfor mener jeg, at i dette kursus med 1. årgangs-studerende skulle arbejdes med en 
hel grundbog og ikke kun pdf-uddrag. 
 
 
Studielederen svarede ikke til denne mail. I den næste samtale med Thomas Holme Hansen 
tilbød Thomas, at han ville fremover tage sig af litteraturanskaffelse, fordi han har megen 
erfaring til det. Eftersom han havde besluttet sig, at han alligevel ville bruge Norton History 
of Western Music, og eftersom jeg som nyansat ikke kender til de normale 
litteraturbestillingsprocedurer, sagde jeg ja tak til det. 
 
 
I sammenhæng med undervisningsformer må jeg anmærke, at det kræver enorm megen 
tid, at en professor skal redegøre for og forsvare alle didaktiske beslutninger hun 
træffer. Det er mærkeligt, at vores tid skal bruges på denne måde.  
 
Hele sagen giver indtrykket, at fællesundervisning er en form for tværkollegialt 
kontrolsystem. 
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c) Opgavevejledning: Et hverdagseksempel på kandidatniveau 
 
I KA-forløbet “Musik, lyd og betydning” opfordrede LMK de studerende at tænke på mulige 
opgavetemaer i god tid og orientere hende om ideer og eventuelle spørgsmål. Den følgende 
vejlednings- og bedømmelsesproces er et eksempel for niveauet af instituttets KA-studerende 
(J.G. studerer Æstetik og Kultur og havde valgt ”Musik, lyd og betydning” som KA-valgfag.) 
 

1) Vejledning per mail 

 
16. april 2010 fra J.G. 
 
Hej Linda! 
 
Jeg har gået og funderet over min eksamensopgave, og jeg sender dig hermed lige mine meget 
uigennemtænkte tanker, og spørger ydmygt om, at du måske vil henvise mig til en Adorno-
tekst, der kan underbygge min pointe. Jeg har en nogenlunde forståelse af Adornos 
grundtanker, men hvorfra jeg har det ved jeg ikke, så lidt hjælp på dette område vil være 
kærkomment. 
 
Nuvel. Jeg vil undersøge hvordan det svenske jazz-matematik-dødsmetal (ja, det lyder 
åndssvagt...) orkester Meshuggah skaber mening. Jeg er overbevist om at det fungerer 
gennem de hyperkomplekse, polyrytmiske motiver, brutalitet koblet med kirugisk præcision, 
og et lydligt set mættet og forvrænget bas-register og en masse andet jeg vil skåne dig for her. 
Kort sagt, der er en masse mening at hive at hive ud af musikken, og masser af veje til at 
identificerer måder hvorpå der skabes mening. Eksempelvis at den er en spejling af et 
hyperkomplekst samfund præget af kirugisk kynisme og voldsomhed etc. Dette går jo meget 
godt i spænd med Adornos tanker om hvad kunsten og musikkens rolle skal være. Den skal 
fortælle en blottet sandhed, den skal provokere og støde, være grim og gådefuld - og det er 
den nødt til at være. For den reagerer på en moderne tilstand hvor det egentligt menneskelige 
drukner i rationalisering af individet og en bedøvelse af den kritiske sans. Ikke sandt? Denne 
bedøvelse sprætter Meshuggah op, hvorfor man kan sige at musikken – i kraft af den bærer 
mening – også bærer et kritisk potentiale, hvilket vel er et af Adornos succeskriterier. 
 
Men. Idet metal og voldsom smadder-musik i senmoderniteten er blevet kommercialiseret, 
gjort til genstand for forbrug i sådan grad som det er, så mister den sit kritiske potentiale igen, 
jf. Adorno. Ikke sandt? Kommercialiseringen af det kritiske potentiale har afvæbnet meningen 
i musikken, hvorfor brodden bliver taget af udsagnet. Det gør ikke helt så ondt at høre metal 
nu, som det gjorde for 30 år siden, også selvom metallen nu er så ekstrem som Meshuggah. 
Det at høre musikken er blevet en oplevelsesøkonomisk begivenhed, en ny slags ekstrem-
sport på linje med Bungy-jump og offpiste-skiløb. Og så passer Adorno pludselig ikke ind i 
ligningen længere. Er det ikke sandt? Og så melder spørgsmålet sig, hvad så nu? Kan musik 
overhovedet bære et kritisk potentiale længere? 
 
Nå, men dette er de tanker jeg har gjort mig. Kan det forsvares at skrive om dette inden for 
vores felt? Jeg skal nok sikre mig at fremanalysere at musikken bærer mening, hvilket jo har 
været hele semesterets forsæt. 
 
Hov, her kan du høre lidt af meshuggahs musik og se dem spille. Jeg synes det er forrygende, 
men jeg har fuld forståelse for at du synes det er forfærdeligt, hehe: 
http://www.youtube.com/watch?v=sMmsVxn8d4k&feature=related 
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God weekend!   
 
 
16. april 2010, LMK til J.G. 
 
 
Kære J. 
 
Det vil måske more dig - men jeg synes slet ikke, at musikken er "forfærdelig", men i mange 
hensyn fascinerende. Faktisk spiller iscenesættelsen både af rockbanden og publikummet en 
afgørende rolle, så den skulle i hvert fald inddrages i analysen. I øvrigt har jeg en phd-
studerende, der skriver sin afhandling om kompositionsteknikker og analytiske tilgange til 
metal musik, så problemstillingen er overhovedet ikke vild eller "åndssvag".  
 
Der kan sagtens inddrages Adorno; jeg ville anbefale at du læser  
 
- Über den Fetischcharakter in der Musik und die Regression des Hörens (1938), i: 
Gesammelte Schriften bd. 14 
- Zeitlose Mode. Zum Jazz (1953), i: Gesammelte Schriften bd. 10/1 
- Replik zu einer Kritik der "Zeitlosen Mode", i: Gesammelte Schriften bd. 10/2 
- Einleitung in die Musiksoziologie. Zwölf theoretische Vorlesungen (1962), i: Gesammelte 
Schriften bd. 14 
- Ideen zur Musiksoziologie, i: Gesammelte Schriften bd. 16 
 
Helt generelt skulle du læse Adornos "Ästhetische Theorie" (1969, = Gesammelte Schriften 
bd. 7) for at få et overblik over det hele.  
 
Men der er flere punkter der måtte tages hensyn til i diskussionen: 
 
a) Adornos kendskab til jazz-musik bygger på hans exil i USA - kritikken vender sig derfor 
mod en helt anden samfundsmæssig og kulturel kontekst. Det måtte diskuteres i din 
fremlæggelse, hvorvidt Adorno kan overføres til nutidens svensk/skandinavisk samfund og de 
kulturpolitiske rammer - og hvad denne nye kontekst betyder for anvendelsen og 
fortolkningen af Adornos teori. Det kunne faktisk være en grundlæggende problemstilling i 
din diskussion, hvordan Adornos kulturkritik kan anvendes på vores samtidskultur og hvordan 
det må relativeres, fordi både de kulturelle betingelser, receptionsholdning og kulturteoretisk 
reflektion har ændret sig grundlæggende siden Adorno (han døde i 1969!). Det ville være 
virkelig interessant. 
 
b) De mest interessante punkter i dit udkast er kommercialiseringen af protestkultur (som kan 
ses som røde tråd i 1900-tallets populærkultur) og grænserne til en anvendelse af Adornos 
kulturteori med hensyn til Meshuggahs selv-iscenesættelse. Det skulle blive en fokus i din 
diskussion, fordi det er et spørgsmål, som har et meget videre perspektiv. Alligevel kunne det 
komme i konflikt med den musikanalytiske tilgang til betydningen, som du jo gerne vil 
fokusere på - det er spørgsmålet, hvor hovedvægten af din problemstilling til sidst skal ligge. 
 
c) Din diskussion af Adorno måtte så kildemæssigt forankres. Hvad er det, der skaber en 
forbindelse mellem Meshuggah og en samfundskritisk holdning? Er det teksterne af deres 
songs, er det iscenesættelsen, er det udsagn i interviews eller CD-booklets? Hvis der ikke 
findes sådan en kildemæssig forankring, er hele argumentationen temmelig svag, fordi den 
bygges simpelthen på et indtryk, som du har af Meshuggahs intentioner. 
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d) Til sidst ville jeg i hvert fald anbefale, ikke kun at læse Adorno, men den lige nu førende 
faglitteratur om hans kultur- og musikkritik, som vil også give dig gode ideer for din 
problemstilling. Hjælpsomme bøger er: 
 
Richard Klein / Claus-Steffen Mahnkopf (red.): Mit den Ohren denken. Adornos Philosophie 
der Musik, Frankfurt am Main, 1998 
 
Dieter Prokop: Ästhetik der Kulturindustrie. Tectum Verlag, Marburg 2009. 
 
En god og kort artikel er også: 
 
Jörn Glasenapp: Kulturindustrie als Status Quo-Industrie: Adorno und das Populäre, in: 
Werner Faulstich und Karin Knop (Hrsg.): Unterhaltungskultur. Wilhelm Fink Verlag. 
München 2006, s. 167-178 
 
 
Så der er meget, der kan lade sig gøre. I hvert fald må din læsning af Adorno samt dens 
anvendelse på Meshuggah være både kritisk og kontekstualiseret. 
 
Mange hjertelige hilsener 
 
Linda 
 
 
 
PS: Pas lidt på med klangfulde begreb - hvis du bruger noget som "oplevelsesøkonomisk 
oplevelse", vil du være nødt at forklare på en funderet måde, hvad disse begreb indeholder. 
 
 
 
18. april 2010 fra J.G. 
 
Hej Linda! 
 
Tusind tak for dine inputs! Nu tror jeg at jeg kan finde en form på det hele - både oplægget og 
opgaven. 
 
alt godt, Johannes 

 

2) Det videre forløb: Eksamensvejledning og bedømmelse 

Det viste sig, at J.G. ikke forfulgte ideen med at skrive om Meshuggah videre. Den 6. maj 
kom han med en præsentation af et nyt tema, han ville skrive om: det abjektale og dens udtryk 
i musik. Han fremførte en kort skitse af en teori af Julia Kristeva og viste et videoclip med 
rockmusik og meget blod. Da LMK spurgte ham, hvad det abjektale i musikken er, og om det 
kunne høres, hvis man ikke fik blodet med i købet, kunne han ikke svare. 
 
I juni fik LMK den endelige eksamensopgave fra J.G. Studenten havde besluttet sig om 
endnu et helt andet tema: med afsæt i Freud diskuterede han, om psykologi kan 
anvendes til musikforståelse. I indledningen undrede han sig over, om ”noget så 
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emotionelt som musik overhovedet kan blive genstand til akademisk reflektion”. 
Studenten havde åbenbart aldrig hørt, at der faktisk eksisterer en disciplin som kaldes 
for Musikvidenskab. 
 
Resten fortsatte i samme stil. Efter LMK havde læste de første få sider og prøvet at lave nogle 
notater, gav hun op og skrev en mail til den interne censor (Steen Kaargaard Nielsen), at hun 
havde læst nok af opgaven for at kunne bedømme den og at hun nægtede at spilde mere tid for 
denne pjat. Censoren informerede faglederen Pia Rasmussen, som belærede LMK at 
universitetsloven forpligter hende til at læse hele opgaven grundigt igennem og at bedømme 
og kommentere den i sin helhed. I det mindste var hun ikke forpligtet at bruge mere tid med 
vejledning for denne student (i tilfælde at han ville gå til eftereksamen), fordi hun havde 
selvfølgeligt længe brugt de 15 minutter op med hendes vejledning igennem semestret.  
LMK læste altså opgaven og drøftede den med den interne censor; censoren var helt enig i at 
denne eksamen var dumpet. LMK sendte en kort efterkritik til studenten og informerede ham, 
at hun kunne desværre ikke vejlede ham til eftereksamen, fordi hans vejledningstid var brugt 
op. 
 
Med en mere begavet student ville LMK have beklaget, at kontingentet for vejledning 
ikke var større, og ville have brugt noget af hendes forskningstid for videre vejledning. I 
tilfældet af J.G. havde hun alligevel forstået, at en professors vejledning var til ingen 
nytte for at hjælpe studenten at komme videre. 
 
 
 

3) Facit: Skræmmende uddannelsesresultater 

Der her er kun ét af de mange eksempler for en helt utilstrækkelig uddannelse jeg har 
iaggtaget i de 15 måneder jeg har tilbragt på IÆF som professor. Det, jeg kan sige fra ca. 40 
opgaver jeg har været med i at vejleder og eksaminere er: 
 
De studerende (som jeg har oplevet dem på BA- og KA- samt phd-niveau) er ikke i 
stand at:    

- finde selvstændigt på en problemstilling; 
- finde en egen struktur som er passende til deres problemstilling: de 

lærer at en opgave, om semesteropgave eller speciale, må altid 
struktureres i indledning - teoridel - analysedel med inddragelse af 
teorien - konklusion, og de må aldrig ændre på denne struktur (jf. kap. 
6a) 

- skrive i en moden, akademisk stil. 

 
De klogere af dem er i øvrigt bevidst om, at de får en dårlig uddannelse. 
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5. Undervisningsformer: 
Fællesundervisning og patchwork-modellen 

 
 
“…I’m shocked beyond belief. This is truly turning the world inside out and 
robbing the students of their right to an education.” 
 

(amerikansk kollega, mail fra 20. juli 2010 
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Som professor på IÆF, Afdeling for Musik, har jeg lært to forskellige undervisningsformer at 
kende: fællesundervisning og patchwork-modellen, som inddrager en stor del af gæste-
undervisere.  
Jeg er klar over, at mine kollegaer i de musikpraktiske discipliner underviser også med andre 
former, og jeg har set i studieplanen, at nogle af mine musikvidenskabelige kollegaer faktisk 
også får lov til at undervise et helt forløb i alenansvar. Som professor har jeg alligevel aldrig 
fået chancen at undervise selvstændigt i de tre semestre siden min ansættelse, men er altid 
blevet spændt ind i de ovennævnte undervisningsformer. 
 
Fællesundervisning betyder: 

- 1-3 undervisere står for forløbet og er (idealt) alle tilstede i hver eneste lektion 
- en masse forberedelsestid (møder og mailudvekslinger), fordi hver eneste 

detalje må aftales og besluttes om i konsensus 
=> denne forberedelsestid går ikke ind i timeregnskabet 

- tilstedeværelse i lektioner, som har en ring eller ingen interesse til 
underviserens opgaver i dette forløb (i tilfældet af meget heterogene 
fællesforløb, jf. kap. 5b med analysen på s. 70). 
=> er det meningen, at man ansætter en professor, der må slå tiden ihjel  
      med at sidde i andre kollegaers undervisning? 

- en gang, man er blevet enige, undervises fastskruede indholde, der bliver 
gentaget hvert år (selvom erfaringen anbefaler, at nogle strukturelle aspekter 
og indholde skulle ændres eller skiftes ud) 

- underordning under et fælles formål, selvom strukturen kan have 
alvorlige fejl (jf. kap. 5b). 

 
Et eksempel for fællesundervisning og dens problemer er KA-forløbet ”Audiovisuelt Udtryk”, 
som udbydes i kandidatuddannelsen ”Musik, lyd, kommunikation”; dette forløb bliver omtalt 
i kap. 4c. 
Et andet eksempel er det fælles Bachelor-forløb i F10, som bliver præsenteret i sammenhæng 
med evalueringsproblemet, se nedenunder kap. 4c. 
 
 
Patchwork-modellen betyder: 

- én underviser som tovholder, 6-8 gæsteundervisere, der bidrager mange 
forskellige facetter til rammetemaet 

- en didaktisk desaster – de studerende bliver konfronteret med nye 
undervisere næsten hver uge og har ingen chance at komme ind på et tema 

- mangel på en klar didaktisk linje 
- mangel på kontinuitet 
- spændende facetter – men ingen basisviden i et eneste facet 

 
En stor andel af de musikvidenskabelige kurser på IÆF udbydes efter patchwork-modellen. 
Selvom én af de kollegaer, der står for denne model, har indrømt i en personlig samtale (13. 
juni 2010), at denne model er problematisk i didaktisk hensigt, og selvom LMK har 
udtrykkeligt skrevet i slutevalueringen af sådan et kursus, at denne model ikke er til de 
studerendes gavn (cf. s. 63 nedenunder), har faglederen igen opfordret hende at tilrettelægge 
et kursus i F11 eksakt efter denne model. 
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a) Patchwork-undervisning og indholdsløse kursusbeskrivelser 
    – de studerende bliver berøvet deres uddannelse 
 
Det følgende er et eksempel på patchwork-undervisning i kombination med en kursusbe-
skrivelse, der er helt meningsløs og fremviser en uhyggelig mangel på viden om hvad 
musikvidenskab er og skal. 
LMK har måttet undervise dette kursus i F10. Hun fik en fast model og forslag til 
gæsteundervisere, som hun som tovholder skulle invitere. Selvom hun fra starten havde tvivl 
om den didaktiske mening af sådan en model, handlede hun efter kollegaernes ønsker, fordi 
hun var jo nyansat og gerne ville tilpasse sig til afdelingens skik og brug.  
Resultatet var eksakt sådan, som hun forventede – kun meget værre. I evalueringen henviste 
hun til de alvorlige didaktiske problemer af denne model. Alligevel blev hun opfordret af 
faglederen at tilrettelægge samme kursus for F11 efter den samme model. 
 
 
 

1) Uddrag fra Kanditat-Studieordningen ”Musik – lyd  – kommunikation”  
     med kommentar fra en erfaren amerikansk kollega 

 
KA-forløb Musik, lyd og betydning  

Kursusbeskrivelse: 
Disciplinen skal på baggrund af primært teoretiske tekststudier bibringe den studerende 
indsigt i et udvalg af såvel aktuelle som historiske teoretiseringer af centrale problemstillinger 
omkring analyse og forståelse af musik, lyd og betydning (konstitueret fx socialt, 
sprogligt/diskursivt, emotionelt, sanseligt og fysisk) med inddragelse af relevante 
tværdisciplinære perspektiver (fx semiotiske, kognitionsteoretiske og sociologiske) samt 
diskussion af relationerne mellem diverse teoretiske tilgange og positioner.  

 
Forudsætninger: 
de studerende må hverken 

a) kunne læse noder, 
b) kende noget til klassisk musikalsk repertoire, 
c) have interesse i musikkens historiske udvikling. 

 
 
 
Kommentarer til kursusbeskrivelsen og Musikvidenskabens undervisningsstrategi af en 
erfaren amerikansk kollega (Full Professor i Musikvidenskab i 40 år): 
 
“The course description encompasses anything and everything.  I could justify almost any 
aspect of music study, historical or otherwise, on the basis of this description (which 
is one reason it’s meaningless) .  I’d make up my own theoretical bases to justify anything 
(semiotically, what kind of sign is a dominant 7th chord, or a deceptive cadence, or an 
augmented 6th?  What does one know about a composer's or period's value system from 
cognition of the structures he uses?  How are recitative and aria forms of musical discourse? 
 Don't Riemann's or Zarlino's or Schoenberg's theories fit the criteria of the course 
description?, etc., etc.). But if the students, as you write, need not know to read music and 
have no knowledge of repertoire, since they are supposed to study present-time culture only, 
there is nothing they can be taught with such a description.” (mail fra 22. juli 2010) 
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� Det afgørende problem med sådan en løsning er, at en del af de studerende har 
aldrig hørt om hvad et ”dominant 7th chord” er, hvem Schoenberg er eller 
hvilken musik han har skrevet, og jeg som professor må heller ikke forvente, at 
de har denne viden, fordi den kræves ikke for et kandidatstudium i musik-
videnskab. 

 

“What would happen if you simply taught what you wanted to regardless of the pressure to 
follow the party line? What would happen if you told the students what they were being fed 
was bullshit, and you had more sensible ways of discussing the subject? What would happen 
if you went ahead and talked to them about Berlioz and Wagner's orchestration?” (3. juli 
2010) 

� De studerende ville klage over, at jeg ikke følger studieordningen og belaster 
dem med noget, de ikke ved noget om og ikke er interesseret i. Faglederen 
ville opfordre mig at undervise ifølge studieordningen. 

 

“I’m shocked beyond belief. This is truly turning t he world inside out and robbing the 
students of their right to an education.” (20. juli  2010) 
 
 
 
Desuden skal denne professors kommentar til flere af de kompendiums-artikler citeres, der 
betragtes som “centrale” i Musikvidenskabs kandidat-uddannelse ”Musik, lyd, kommunika-
tion” og der siger meget om indholdene i vores afdelings undervisning: 
 
“What does this actually have to do with learning about music itself?  About learning how to 
listen to music?  About learning how to understand music?  
Like Gaver, it's fully appropriate for a program in the psychology and  phenomenology of 
perception, but pretty much useless for studying aesthetics or actual music.” (20. juli 2010) 
 
“What degree are your undergraduate students working on?  What degree(s) are the 
graduate students working on?  What is that they're supposed to know (in specific rather than 
vague general terms) and be able to do as a result of receiving these degrees? 
I don't grasp the structure of the University and your position in it either.  Is it an Institute of 
Aesthetic Studies?  Is there an administrative and curricular unit called a department of 
music?” (18. juli 2010) 
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2) Forløbsoversigt Musik, lyd og betydning (F10) 

Som nyansat professor lavede jeg den følgende struktur ifølge konceptet og ønskerne, som jeg 
fik tildelt fra mine kollegaer. Jeg tog den frihed at undervise nogle uger alene før den første 
gæsteunderviser kom, selvom det var meningen, at jeg skulle ikke undervise så meget og 
invitere flere gæster. 
 

Tema Underviser Dato 

Blok 1: Musik, lyd og sprog/retorik 

1. Musik og sprog (historisk overblik) 

 

Linda 

 

4.2. 

2. Musik som sprog (historisk overblik) Linda 11.2. 

3. Musik og identitetsdannelse  Linda 18.2. 

4. Hermeneutik – analyse og fortolkning Linda 25.2. 

5. Lyd som betydning Ansa Lønstrup  
(Æstetik og Kultur) 

4.3. 

Blok 2: Musik og krop 

6. Musik og emotion 
Iben Have 18.3. 

7. Det neurobiologiske perspektiv Peter Vuust (AU) 25.3. 

Blok 3: Musik som social interaktion  

8. Music and Memory 

 

Vinicius Mariano de Carvalho  

 

8.4. 

9. Musik som udsigelse Annette Vandsø Aremark 15.4. 

10. Fight Night: 
    ”Musik som social interaktion” 

 
Steen Nielsen, Mads Krogh (MUS) 

 
22.4. 

11. fri uge (forberedelse af oplæg)  29.4. 

12. Symposiedag: Musik og betydning  6.5. 

 
 

3) Resultat 
- De studerende forståede ikke, hvorfor jeg underviste de første 4 uger alene, og de 

forståede ikke, hvad det historiske overblik skulle tjene til – som jeg måtte erkende, 
havde de ingen anelse hverken af musikhistorie eller af repertoire, så at hele 
overblikket var en fremmed og uforståelig verden til dem. 

- De studerende mente, de mange gæsteforelæsninger havde været ”helt vild 
spændende” – men de var så ikke i stand til at finde på et eksamenstema at skrive om. 

- I april sendte jeg en udførlig mail med 6 udarbejde forslag til eksamensopgaver til de 
studerende, som bød på en realistisk arbejdsmængde og en fornuftig beskæftigelse 
med ét af kursets temaer. Mailen og forslagene blev ignoreret af de studerende. Min 
kollega Steen Kaargaard Nielsen mente i øvrigt (i en samtale den 13. juni 2010), at det 
her var et engagement fra min side, som gik ud over det normale i vores undervisning. 

- Kun 2 af de 8 studerende kom med et oplæg den 6. maj. 
- De eksamensopgaver jeg fik var de værste, jeg har nogensinde læst – ingen af de 

studerende havde forstået noget af det, de skrev om (”Musik og krop”; ”Musik og 
udsigelse”; ”Musik og psykologi”), og de var heller ikke i stand at finde, vurdere og 
indarbejde god litteratur. 
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4) Kursets slutevaluering 

Her citeres kursets slutevaluering; det afgørende afsnit er fremhævet med understregning. 
 
Musik, lyd og betydning, F10 v. Linda Maria Koldau: Slutevaluering 
 
I Slutevalueringen den 6. maj blev de følgende spørgsmål drøftet: 
 

1. Har kursets program tilsvaret til de studerendes forventninger? 
2. Hvordan var kursets struktur for de studerende? 
3. Var litteraturen til de enkelte lektioner tilstrækkelig og forståelig? 
4. Var de studerende tilfredse med aktivitetsmulighederne inden i de forskellige lektioner? 
5. Var undervisningslokalet velegnet for dette kurs? 

 
1. Kursets program 
Kursets program med mange forskellige facetter blev opfattet som ”helt vild spændende”. Det 
studerende kunne godt lide det brede spektrum og muligheden at lære de mange forskellige 
perspektiver på musik, lyd og deres muligheder at danne betydning at kende. Den intensive 
beskæftigelse med spørgsmålet, hvordan musik og lyder danner betydning og med hvilke metoder 
meningen kan opfattes og fortolkes har også hjulpet de studerende at lytte med en anden intensitet 
til musikeksemplerne, om det handler sig om klassisk eller rytmisk musik – eller lydinstallationer. 
 
 
2. Kursets struktur 
Det blev fremhævet, at kombinationen af en første blok med hovedunderviserens lektioner (4 uger) 
og så en række gæsteforlæsere var særligt lykket. Den første blok gav mulighed at blive orienteret 
om kursets formål og at lære historiske dimensioner og grundlæggende spørgsmål og 
problemstillinger at kende, der kom op igen og igen i de forskellige gæsteforelæsninger. Desuden 
hjalp denne blok af lektioner hos samme underviser at etablere en gruppefornemmelse. De 
studerende nævnte, at det var spændende at få præsentationer af forskellige ekspertområder i 
meget koncentrerede foredrag. Den yppige veksel af undervisere (fra kursets 5. uge en anden 
gæsteforelæser hver uge) blev faktisk ikke opfattet som et problem; kontinuiteten blev bl.a. sikret 
igennem diskussioner i de forskellige lektioner, hvor de grundlæggende problemstillinger blev 
gentaget og betragtet i nyt lys, afhængig af lektionens tema og vinkling. 
Som underviser må jeg tilføje, at det skulle alligevel overvejes, hvor hyppigt forløb af denne 
karakter (dvs. med inddragelse af mange gæsteforelæsere) skal tilbydes inden i kandidat-
uddannelsen (her tænker jeg også på andre forløb med tilsvarende struktur). Selvom det er 
profitabelt at de studerende får en koncentreret præsentation af mange forskellige 
perspektiver inden i et forløb, støtter en sådan struktur ikke den personlige beskæftigelse med 
ét af de forskellige emner i semestrets løb og dermed en kontinuerlig fordybelse i en vis 
problemstilling, der endeligt udarbejdes skriftligt i semesteropgaven. Det har vist sig, at det var 
meget vanskeligt for de fleste at finde på en problemstilling for deres semesteropgave, på trods 
af individuel vejledning og tilbuddet af en række mulige emner med henvisning til litteratur og 
metodiske tilgange. Efter min universitetspædagogisk erfaring skyldes dette problem i det 
mindste delvist, at de fleste af kursets temaer nødvendigvis blev præsenteret kun en eneste 
gang. De kunne derfor ikke føre til en fordybelse, som er nødvendig for at opnå en vis 
selvstandighed i beskæftigelsen med emnet og dermed for at kunne finde på egne 
problemstillinger i det respektive område. 
Jeg ville forslå som fremtidig strategi, at der inddrages ikke alt for mange gæsteforelæsere i et 
eneste forløb og at der bydes lektioner med hovedunderviseren mellem de forskellige 
gæsteforeslæsninger, hvor visse perspektiver og problemstillinger kan optages og fordybes i 
fælles diskussion. 
 
3. Pensum 
Pensummet blev beskrevet som en god mængde læsestof, der ikke var for tyng og dermed tillod at 
fordybe sig i de enkelte problemstillinger. Det ville alligevel ønskes, at gæsteforelæserne tilbød 
lister med videreførende litteratur i deres lektioner. 
 
4. Aktivitetsmuligheder 
Ifølge de studerende har kurset budt tilstrækkelig aktivitetspotentiale igennem de – delvist 
intensive – diskussioner. Undervisningsstoffet kunne godt relateres til pensumsteksterne, så at der 
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var en god forbindelse mellem lektionernes individuel forberedelse og undervisningen med fælles 
diskussion. 
5. Undervisningslokale 
Det har vist sig, at de forelæsninger, hvor vi ændrede bordenes opstilling i lokalet og skabte et 
kvadrat, hvor alle kunne se hinanden, var de mest intensive og diskussionsfyldte lektioner. 
Bordopstillingen spiller en vigtig rolle i sådan et lille holdt med et semestertema, der støtter sig 
meget på diskussion og udveksling. Eftersom det ville blive vanskeligt at skabe sådan en opstilling i 
de små lokaler, vil det i hvert fald være tilrådeligt at afholde kurset igen i lok. 124 eller 126, også 
hvis holdet skulle være igen lille i F11. 
 
Århus, 10. maj 2010 
 
 
Underviser: Linda Maria Koldau 
 
Studenterrepræsentanter: 
Katrine Eggers Hørving 
Jan Anton Hartogsveld 
 
 
 
 
 

5) Planlægning for samme forløb i F11 

Forløbet undervises på dansk, undtagen lektionerne af gæsteprofessoren Prof. Dr. Jeffrey 
Kurtzman og gæsteforelæseren Vinicius Mariano de Carvalho. 
 

Topic Teacher Date 

Block 1: Sound and Meaning 

1. Sound and meaning – sound in film  

 

LMK 

 

3.2. 

2. Historical Soundscapes LMK 10.2. 

Blok 2: Music and Meaning 

3. Music and language: I: 8th-17th cent. 
    (including exercises in analysis) 

 

LMK (with tasks given to the students 
for presentation on 17.3.) 

 

17.2. 

4. Music as language: 18th-20th cent. 
     (including exercises in analysis) 

LMK  

student presentations 

3.3. 

17.3. 

5. Music and memory Vinicius Mariano de Carvalho (SLK) 24.3. 

Blok 3: Music and Emotion 

8. Music and affect 

 

LMK 

 

31.3. 

9. Theories of Music and Emotion student presentations 7.4. 

Blok 4: Musicology:  
The Science of Interpretating Music 

10. Musicology and the Cultural Turn 

15.4.–5.5.: Reading assignments for the 
teaching of Prof. Kurtzman 

 
 

LMK 

 

14.4. 
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11. Introduction to and Critique of 
Feminist Musicology I 

Prof. Kurtzman 5.5. 
(2x3 
hours) 

12. Introduction to and Critique of 
Feminist Musicology II 

Prof. Kurtzman 12.5. 
(2x3 
hours) 

 
 
Forløbsplanen blev lavet i juni 2010 i sammenhæng med en AUFF-ansøgning for at få Prof. 
Dr. Kurtzman som gæsteprofessor i maj/juni 2011. Prof. Kurtzman mener, at denne struktur 
er nok den bedste man kan lave med den ramme studieordningen sætter. 
Alligevel har oversigtet ikke været fremlagt til faglederen endnu. Faglederens sendte LMK en 
mail den 9. november 2010 med opfordringen: ”Og jeg tænker at du måske snart (når du ikke 
længere er sygemeldt) skal i gang med at arrangere med gæstelærerne. Det vil være rigtig 
godt med Peter Vuust og nogle af de andre du også havde indover sidste år.” 
 
Denne mail viser, at faglederen  

- forventer samme struktur som i F10, som har vist alvorlige problemer, 
- ikke tager hensyn til slutevalueringen (som er kendt til hende), hvor disse 

problemer bliver fremstillet og en løsning bliver forslået. 
 
Det forventes at forløbsplanen, som LMK har gjort den for F11 på grund af hendes 
oplevelser i F10 og hendes generelle didaktisk erfaring, vil blive afvist af faglederen. 
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b) Fællesundervisning og didaktiske fejltagelser 
 
Direkte efter min ansættelse blev jeg spurgt af faglederen, om jeg – med ét af mine 
fagområder i filmmusik – ville være gæsteforelæser i fællesforløbet ”Audiovisuelle udtryk”, 
som udbydes i kandidatuddannelsen ”Musik, lyd, kommunikation”. Selvfølgeligt havde jeg 
lyst til det. Eftersom jeg havde intet eget undervisningsforløb i dette første semester, blev det 
besluttet, at jeg skulle være med i hele forløbet og deltage i alle timer, som mine kollegaer, 
faglederen Pia Rasmussen og lektor Steen Kaargaard Nielsen, underviste. 
 

1) Audiovisuelle udtryk – hvad studieordningen siger 

På instituttets webside bliver dette forløb præsenteret sådan: 
 
Audiovisuelle udtryk  

Her vil fokus være på samspil mellem musik, lyd og billeder. Hvad er musikken og lydens 
funktioner? I kurset indgår forelæsninger og workshop, hvor man selv kan eksperimentere 
med de gennemgåede principper. 
Eksempel: Action og suspense: Introduktion til opbygning af narrative forløb samt til greb og 
forståelser i forbindelse med action og suspense. Analyser af filmscener med fokus på musik 
og lyd som virkemidler. Produktionsopgave med lydlig iscenesættelse af filmscene med 
action og/eller suspense. Teoretiske refleksio-ner inddrages i arbejdsprocessen med at designe 
lydsporet. 
 
Audiovisuelle udtryk KA, MUS ( efterår 2010 - 10 ECTS ) 

• Uddannelsessprog: dansk  

• Niveau: Kandidat - 1. semester  

• Semester/kvarter: Efterår 2010  

• Timer per uge: 3  

• Deltagerbegrænsning: 30  

• Undervisningssted: Århus 

• Hovedområde: Det Humanistiske Fakultet 

• Udbud ID:  18701 

Formål 
Ved bedømmelsen lægges vægt på, i hvor høj grad den studerende 

• demonstrerer evne til selvstændigt at arbejde teoretisk og metodisk reflekteret med 
musik og lyd som integreret del af audiovisuelle produkter. 

• Demonstrerer evne til basale praktiske færdigheder i produktion af lydside, primært 
musikalsk, til korte audiovisuelle produkter eller produktudsnit. 

• demonstrerer evne til at formidle de opnåede indsigter klart og præcist i skriftlig og 
mundtlig form. 
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Indhold 
Disciplinen skal bibringe den studerende teoretisk viden om, analytiske færdigheder i samt 
praktisk produktionserfaring med musiks og lyds funktionsmåder og udtrykspotentiale, når de 
optræder integreret i audiovisuelle produkter/artefakter, fx film, tv-udsendelser, reklamer, 
trailere og/eller computerspil. I arbejdet med udvalgte produkttyper inddrages såvel 
overordnede produktions- som receptionsperspektiver.  

Faglige forudsætninger: Ingen  

Underviser: Linda Maria Koldau og Pia Rasmussen 

Undervisnings- og arbejdsform 
Undervisningen veksler typisk mellem forelæsning, øvelser, fremlæggelser, workshops og 
produktionstimer i computerlaboratorium. 

Tidspunkt: mandag 14-17 

Litteratur 
Udvalgte kapitler fra bl.a.: 
Fred Karlin and Rayburn Wright: On the track (2004) 
David Sonnenschein; Sound Design (2001) 
Kevin Donnelly (red.): Film Music – Critical Approaches (2001) 
Annahid Kassabian; Hearing Film. Tracking Identifications in Contemporary Hollywood Film 
Music (2001)  
 
Studieordning og bedømmelse 
Eksamen består i en produktionsopgave, som de studerende præsenterer og redegører for de 
valgte midler i den audiovisuelle musik- og lydproduktion. Der skal inddrages den underviste 
teori. 
 
 

2) Erfaringer med kurset i E09 

Mine erfaringer i efterårssemestret 2009 var: 
- De studerende er meget interesseret og kreative og har en god intuitiv 

forståelse af hvordan musik virker i film.  
MEN: De har ingen anelse, hvordan de kan beskrive det, de erkender 
intuitivt i deres analyse, med ord, fordi de mangler den helt grund-
læggende viden om musik og musikalsk terminologi (jf. studieordningen: 
”Faglige forudsætninger: Ingen”). 

- Den teoretiske reflektion bliver undervist på en helt abstrakt måde. De 
studerende får en sammenfatning af nogle teori-artikler de skal læse – uden at 
fundamentet til teoridannelsen, nemlig film og filmmusik, bliver analyseret 
sammen med dem. De studerende dermed lærer abstrakte teoribegreb, 
uden at de kender fundamentet til denne abstraktion. 

- Det er derfor svært for de studerende, at bruge den teori, der bliver undervist, 
til noget. Når de følger opfordringen, at de skal redegøre for, hvordan 
deres analyse af filmklip eller deres egen produktion af filmmusik til et 
klip forholder sig til teorien, bruger de teoretiske begreb, der bliver hæftet 
til deres arbejde som etiketter. Det er helt åbenbart fra deres fremstilling, 
at de ikke har forstået, hvad teorien handler om og skal bruges til. 
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=> Det blev bekræftet af 2 specialestuderende, som var i dette kursus  
      og derefter skrev speciale om filmmusik hos mig. Begge kvinder havde  
      allerede lavet et BA-projekt om filmmusik, og efter nogle vejledningstimer  
      tilståede de, at de aldrig havde forstået den teori, der blev undervist  
      flere gange på afdelingen med hensyn til filmmusik – hverken for  
      deres BA-projekt eller i kurset Audiovisuelle Udtryk.  

- Faglederen opfordrede mig at også være med de dage, hvor de studerende 
arbejde med produktion i computerlaboratoriet: ”Det er hjælpsomt for dem, 
hvis du kigger dem lidt over skuldrene.” Min erfaring var, at de studerende 
helst ville arbejde i deres grupper uden at blive forstyrret, og jeg spurgte mig, 
hvorfor jeg skulle tilbringe min tid med at kigge over deres skuldre. 

- Kurset generelt syntes interessant, men det var for heterogent – produktion 
passer ikke sammen med teori, og det er umuligt for de studerende, at 
forbinde begge dele, hvis de kender ingenting  
a) til filmmusik og dens kompositoriske traditioner 
b) til filmteori, som har ingenting med produktion at gøre. 

 
 

3) Erfaringer med kurset i E10 

I sommer 2010 opfordrede faglederen mig at undervise kurset sammen med hende igen i E10, 
denne gang skulle jeg også undervise den teori, min kollega Steen Kaargaard Nielsen havde 
undervist i E09. Jeg fik klar melding, hvilken teori det skulle være.  
Efter min erfaring med de speciale-studerende, som helt åbenlyst havde sagt, at de ikke kunne 
bruge den filmteori til noget, der bliver undervist som kanon på afdelingen, spurgte jeg 
faglederen, mon ikke jeg også kunne undervise andre teorier, der havde vist sig at være 
hjælpsomme til de studerende, både i Tyskland og i Danmark – og mon ikke jeg kunne 
også undervise lidt af mine egne teorier? Jeg er jo alligevel ekspert i filmmusikanalyse. Det 
fik jeg lov til – men jeg skulle i hvert fald også undervise afdelingens kanon. 
Og jeg fik tydelig sagt, at jeg ikke måtte forvente, at de studerende kender noget til 
klassisk repertoire eller kan læse noder – det må de nemlig ikke kunne i vores kandidat-
uddannelse. 
 
I september 2010 begyndte fællesforløbet, denne gang undervist kun af Pia Rasmussen og 
mig. Mine erfaringer i dette semester bekræftede det, jeg havde fornemmet året før. Desuden 
blev det mere og mere tydeligt, at min rolle i kurset var overflødig og at de studerende havde 
brug for noget helt andet end det, jeg skulle undervise. Mens undervisningen var i gang, 
forsøgte jeg at tilpasse mig hele tiden til det, jeg kunne se de studerende havde brug for. 
 
Det, de studerende IKKE har brug for i dette kursus: 

1. Indledning til filmanalyse 
De studerende kender har en god mediekompetence, dvs. de kender mange film og kan 
intuitivt bedømme om musikken virker godt sammen med billeder og handling. Det er 
alligevel håbløst at forsøge at undervise dem i filmmusikanalyse: De studerende 
har ingen anelse, hvad komposition er, hvilke parametre der findes i musik, 
hvilke parametre er vigtige – og det er umuligt at undervise det, hvis kravet er, at 
de ikke behøver kunne læse noder og ikke må kende noget til klassisk musik. 

2. Filmeksempler, hvor der bruges klassisk musik 
Det er faktisk sårende for de studerende, hvis jeg som underviser konfronterer dem 
med faktummet, at de ikke kender til noget berømt stykke musik, som et afsnit fra en 
Beethoven-symfoni, Vivaldis Fire Årstider, Rachmaninovs Klaverkoncert Nr. 2 eller 



 69

én anden af de ”populære klassikere”. Jeg skal ikke vise dem, at de mangler viden – 
men jeg skal begejstre dem for det, som er af ingen interesse til dem. 
=> Desværre er det sådan, at filmmusik bygger meget stærkt på traditioner  
      af den klassiske musik, og at mange berømte film faktisk bruger eksisterende  
      klassiske værker. Undervisningsmulighederne bliver meget ringe, hvis man 
      skal udelade alt, der har med klassisk musik at gøre, fordi de studerende  
      ikke skal konfronteres med den slags musik. 
 

3. Filmmusikteori  
Eftersom det har været min erfaring, at de studerende med deres manglende kendskab 
til musikalsk repertoire og filmmusik, har ingen forståelse for filmteoriens 
abstraktioner, har jeg koncentreret mig i min undervisning på det, de havde brug for 
for deres produktion – umiddelbare praksishenvisninger og information om, hvilke 
effekter visse musikalske strukturer har. Det hele naturligvis ekstrem enkelt – jeg kan 
jo ikke forvente at de kender noget til harmoni, tonarter, kadencer og andre 
musikalske finesser. Men jeg var i hvert fald klar over, at de IKKE kan bruge 
kognitionsteori for at forklare, hvorfor de bruger hvilke effekter i deres 
musikproduktion. 
=> Jeg underviste derfor meget praksisorienteret. De studerendes reaktion i  
      lektionerne viste, at de var med. Det så faktisk ud, som om de lærede noget. 
=> Faglederen mente alligevel, at de skulle få deres teori: Da jeg blev syg i november, 
      måtte 2 af mine lektioner overtages af Steen Kaargaard Nielsen. I sted for  
      praksis- og produktionsorienteret undervisning om action og suspense fik  
     de så netop den teori, jeg havde udeladt, fordi det var min erfaring – og de  
     studerendes udsagn – at de hverken forståede eller kunne bruge denne teori. 

 

Mit notat fra midtvejsevaluering (25.10.2010): 

- ”vi handler mere intuitivt i sted for at inddrage t eori, også når vi analyserer” 
=> det er svært at bruge den generelle filmmusikteori til noget  
=> de studerende ville gerne kunne fundere det, de laver, teoretisk:  
      hvorfor virker det, vi gør, sådan og ikke anderledes? 

- for lidt undervisning med hensyn til produktion (store niveau-forskel mellem 
studerende, der har lavet produktion før, og begyndere) 
=> ville gerne have en fortsætter-kursus hhv. en uddybende kursus for begyndere 
=> vil gerne have mere information om lyd-effekter og deres virkning 
=> lille ekstra-kursus om arbejdet med computerprogrammet og effekter  

- vil gerne have nyere film som eksempler: hvad sker i verden i øjeblikket? 
- der er for mange forskellige opgaver (lyd, foley, musik) plus teori 

=> ville være godt at få mere specifikke opgaver med mere præcise problemstillinger, 
      det ville være mere håndgribeligt 
=> prøv at lave om på opgaver: måske 3 opgaver som går i forskellige retninger  
      og 1 er fri 

- litteratur: del op i kernelitteratur til timer og supplerende læsning 

Eksamen med produktionsopgave vil kræve: 
Hvad for en idé I har og hvordan I udfør den = redegør for designet af din produktion 
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4) Situationsanalyse – at tvinge æbler og pærer sammen i ét kursus 

Midtvejsevalueringen har tydeligt vist, at de studerende intuitivt forstår, at der findes et 
alvorligt problem i kurset:  

a) de kan ikke bruge den generelle filmmusikteori til det, som er kursets fokus, 
nemlig produktion af filmmusik 

b) at kurset er for heterogent og tvinger andele sammen, som skulle adskilles – 
resultatet er, at kurset er overfragtet og de studerende ikke kan magte de helt 
forskellige andele de skal lære 

Problemet ligger i den generelle problematik på Musikafdelingen. Aarhus Universitetets 
studieordning for Musikvidenskab, både på BA- og på KA-niveau, søger at forene 5 
forskellige uddannelse i et eneste studium: 

- musikpraksis (inkl. computerproduktion) 
- musikpædagogik 
- pop-/rockmusik (Studium Popularmusik) 
- Klassisk Musikvidenskab 
- Medievidenskab og Æstetik med fokus på musik. 

Resultatet er, at hele uddannelsen er så overfladig, at det er en skam for universitetet – og for 
de studerende, som bliver berøvet deres uddannelse. 
 
Samme fænomen findes i Audiovisuelle Udtryk: Kurset vil forene 

a) filmmusikproduktion 
b) filmmusikanalyse 
c) filmmusikteori 

Filmmusikteori tilhører Systematisk Musikvidenskab – den har ingenting med produktion og 
meget lidt med analyse at gøre (det kan nemt vises i publikationerne: hvor mange film og 
filmklip bliver analyseret i en artikel der omhandler filmmusikteori?). I kurset, som stiller 
krav at forene alle tre andele, opstår det følgende problem: 

- De studerendes fokus er sat på produktion, fordi det skal være deres 
eksamensopgave.  

- De studerende har ingen anelse om filmmusik og komposition, og de kan heller ikke 
læse noder. Det forlanges heller ikke i studieordningen. 

- Det, de studerende trængende har brug for, er praktiske redskaber, hvordan de 
kan bruge simple musikalske strukturer for de ønskede effekter. 
=> Det kræves altså en filmkompositionshåndbog og ikke filmmusikteori. 
=> Der findes håndbøger for filmkomposition, som faglederen også benytter  
      for undervisningen: Men disse håndbøger har hundredsvis af nodeeksempler.  
      Hvordan skal studerende, der ikke behøver kunne læse noder, lære noget fra  
     disse håndbøger? 

 
Hvis man skelner mellem de forskellige uddannelser, der tilbydes på universiteter og 
konservatorier worldwide, er problemet klart: En komponiststudent læser Komposition og 
ikke Musikvidenskab eller Æstetik. En student af Music Theory i USA har hverken med 
kompositionspraksis eller med Historisk Musikvidenskab at gøre. Som i AUs generelle 
Musik-uddannelse prøver kurset Audiovisuelle Udtryk at tvinge andele sammen, der 
ikke hører sammen – at forene æbler og pærer i ét kursus 
 
Jeg har drøftet problemet med faglederen, som så vistnok, at de studerende skulle få mere 
umiddelbare praksis-tips. Kapitler fra en filmkompositions-håndbog blev så stillet ind på 
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internettet – jeg spørger mig bare, hvordan de studerende skal lære noget af de mange 
musikeksempler, som de hverken kan læse eller forstå. 
 

Resultat: 

Det studerende føler sig overfragtet og ikke kan bruge de teoretiske andele til noget for 
deres egentlige opgave i kurset. Deres fokus og interesse er rettet på musikproduktion. 

Det er bare syndt, at professoren skal undervise netop de uinteressante teoretiske andele 
i dette fællesforløb. 
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c) Det skønne ydre –  
    evalueringer som fundament til nye undervisningsstrategier? 
 
Det følgende eksempel bruges for at vise 

a) hvor enormt tidskrævende fællesæstetisk undervisning er – uden tilfredsstillende 
fællesæstetiske resultater og uden at denne ekstra-forberedelsestid går ind i 
timeregnskabet; 

b) at evalueringer åbenbart er en form for tom retorik, der bruges for at opfylde 
planøkonomien; 

c) at det er i høj grad problematisk at benytte sig af evalueringer for at udvikle nye 
undervisningsstrategier – fordi det må spørges, hvor høj sandhedsgraden i 
evalueringerne overhovedet er. 

 
Det følgende er et dokument, som LMK skrev den 29. september 2010 for en samtale med 2 
kollegaer på IÆF. Samtalen havde intet resultat. 
 
BA-forløb Motiver, ikonografi, fortolkning. Traditi on og transformation (F10) 
 
Ifølge studienævnets ønske blev BA-forløbet i F10 undervist af Per Dahl, Hans Jørgen 
Frederiksen og Linda Maria Koldau. Der fandtes ca. 60 studerende fra 5 forskellige fag – som 
det viste sig efter undervisningens begyndelse, med en overvægt af ”Visuel Kultur” blandt de 
kunststuderende og på Musik-siden med de studerende som har valgt suppleringsfaget 
”Musikkultur”.  
Eftersom det er temmeligt problematisk at finde et rødt tråd for 60 studerende fra 5 fag og 
med helt forskellige interesser, blev underviserne enige om at kalde forløbet for ”Motiver, 
ikonografi, fortolkning. Tradition og transformation”. Det tog ca. 6 møder à 1-2 timer for at 
aftale forløbets indholdsmæssige struktur – plus den individuelle forberedelsestid. 
Forelæsningerne var tværfagligt koblet til hinanden og handlede om centrale motiver i kunst, 
litteratur og musik, om deres traditioner og deres transformationer i den moderne kultur. 
 
 
I midtvejs-evalueringen vist det sig, at: 

1. Kurset viste en grundlæggende fejltagelse i underviser – studerende forholdet, nemlig 
at der fandtes en stor del studerende fra AEK, Visuel Kultur og Musikkultur, mens de 
tre undervisere har en anden, nemlig klassisk historisk orientering 
citater fra midtvejsevalueringen:  
”vi er ikke kommet hertil for at kigge på gamle malerier” 
”disse inholde er irrelevante til os, vi er kun interesseret i samtidskultur” 
”vi kan ikke se, hvorfor det spiller en rolle at kende noget til motiv-traditioner når vi 
studerer Musikkultur / Visuel Kultur, som handler om samtidskultur” 

2. Denne problematik hverken var de studerendes eller de underviseres fejl, men 
problemet skyldtes  
a) en fejlbeslutning fra studienævnets side, nemlig en mismatching af de  
     studerendes valg og undervisernes grundlæggende orientering; 
b) en mismatching mellem de studerendes individuelle faglige forventninger og  
     BA-ordningens tvangssituation, at 60 studerende fra 5 forskellige fag på en  
     eller anden måde skal bringes fagligt sammen og undervises i et eneste forløb; 
c) en grundlæggende undervurdering af den kulturhistoriske side i  
     instituttets kulturstudier. 
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3. På grund af disse strukturelle fejltagelser viste kurset sig at have været for en stor del 
en spild af tid hvad angår forlæsningsforberedelser (både vores fælles møder og den 
individuelle forberedelse) – og det er faktisk i høj grad uøkonomisk og en spild af 
universitetets ressourcer. 

4. Efter de studerendes udsagn (i det mindste i Musikkultur, men også Visuel Kultur) har 
de ikke haft megen gavn fra undervisningens indholde. 
=> Denne mangel måtte godtgøres i intensiv vejledning for hvert enkelt BA-projekt. 
=> Vi har måttet investere en hel del ekstra tid for at sørge for, at de studerende 
udvikler deres grundlæggende evner i en skriftlig opgave. Denne tid går ikke ind i 
timeregnskabet. 

 
De strukturelle problemer blev diskuteret med de studerende, og der var forståelse for, at den 
grundlæggende utilfredshed skyldtes  

a) en generelt upassende studiestruktur, hvor BA-projektet skal laves på 
suppleringsfaget, som de studerende indtil begyndelsen af BA-kurset kun har 
studeret i ét semester; 

b) en fejltagelse i matching mellem undervisere og de studerende med deres 
faglige valg og forventninger. 

 

Den endelige evaluering blev lavet skriftligt og til sidst aftalt i en mail-udveksling mellem 
underviserne. Da det viste sig, at de grundlæggende problemer, som blev diskuteret i 
midtvejs-evalueringen, ikke blev nævnt, men at evalueringen sluttede med ” De skriftlige 
evalueringer viser stor og gennemgående tilfredshed med forløbet, hvilket understøttes af de 
studerendes udsagn i forbindelse med vejledningsforløbene”, kontaktede Linda Maria Koldau 
Hans Jørgen Frederiksen og Per Dahl for at afklare: 
 

a) om denne eufemisering tilhører den særlige genre ”evaluering” på vores universitet og 
om det derfor forventes at al negativ kritik og alle problemer forties; 

b) hvis det er tilfældet, hvorfor vi nu skal så afsætte hvert semester ekstra-tid for at drøfte 
alle evalueringer med kollegaerne og studerende – man må jo gå ud fra, at 
fundamentet til disse drøftelser, nemlig de enkelte evalueringer, ikke taler sandt, men 
fremviser en forskønnet fremstilling af det egentlige undervisningsforløb. 

 
I en samtale med Hans Jørgen Frederiksen viste det sig, at han havde samme kritik af forløbet 
og af de grundlæggende problemer, som blev synlige i midtvejs-evalueringen. Men 
forklaringen til den endelige version var, at det ville være et spild af tid og kræfter at tage 
disse problemer op med ledelsen, fordi det er netop studielederen (og studienævnet), der 
fremmer den holdning, som blev synlig i de studerendes udsagn.  
 
Resultatet er altså, at grundlæggende problemer, som ikke kun handler om 
undervisning, men om hele instituttets forståelse og definition af kultur, skal forties, 
fordi ledelsen alligevel vil ikke høre om det.  
Jeg må alligevel stadigvæk spørge, hvorfor vi så hvert semester skal bruge så megen tid 
for evalueringsprocessen – og, endnu mere centralt, hvordan studielederen og 
studienævnet kan tage disse evalueringer som fundament til udviklingen af nye 
undervisningsstrategier, der så skal omsættes i vores undervisning. 
 
29. september 2010 
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Jeg har ingen videre kommentar til sagen – men jeg spørger alligevel, hvorfor der 
bruges så megen tid på den slags evalueringer.  

Jeg spørger også, hvorfor vi, erfarne universitetsundervisere, skal rette vores 
undervisning efter det, uuddannede og uerfarne studerende mener er god didaktik og 
”relevante” indholde.  

Jeg spørger, hvorfor AUs VIPer skal nu bruge ekstra megen tid for at drøfte disse 
evalueringer, som gengiver ingenting af den egentlige undervisningssituation. 

Til sidst spørger jeg, hvordan den slags tomme retorik kan laves til fundament for nye 
undervisningsstrategier i den akademiske uddannelse. 

29. november 2010 
 
 
 
Post scriptum: 

Alligevel har jeg desværre måttet indse, at det heller ikke nytter at skrive sandheden i 
evalueringen – den bliver alligevel ignoreret (jf. s. 65). 
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6. Uddannelsesresultater 
Nogle strategiske overvejelser  

 
 
”Jeg håber, at fakultetet vil høre på det, repræsentanterne fra erhvervslivet har 
bekræftet – det nytter ikke at byde vore studerende et enormt spektrum af mange 
forskellige humanistiske aspekter, hvis de ikke lærer at gå i dybden og udvikle 
selvstandighed i problembehandlinger over mere end kun 2–4 uger. Det er det, 
universitetet er godt til – og det er det, de har brug for i deres senere jobliv.” 
 

(LMK i en mail til studielederen, april 2010) 
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a) Udgangspunktet: Skabelonuddannelse med skabelonkandidater 
 
 
Efter LMK havde undervist nogle lektioner om filmmusik, meldte sig to kandidatstuderende, 
som gerne ville skrive speciale om filmmusik med hende som vejlederen. I individuelle 
samtaler blev de studerende enige med LMK om hver sit specialetema. I de følgende 
vejledningsmøder viste det sig at 
 

1. de studerende havde lært igennem hele studiet og så netop igen i Speciale-
kredsen, at deres speciale MÅ have strukturen 
a) Indledning 
b) Teoridel 
c) Analysedel, som skulle hele tiden inddrage teori 
d) Konklusion 

2. at de studerende var ikke i stand til at befri sig fra denne skabelon for at finde 
på en struktur der var passende til den film – dvs. den undersøgelsesgenstand – 
de havde valgt 

3. at de studerende havde ingen anelse, hvordan de skulle fylde denne skabelon 
med indhold, dvs. hvordan de skulle arbejde med filmen og hvilken teori der 
kunne evt. være passende 

4. at de studerende slet ikke forståede, at denne skabelon ikke er passende til et 
kreativt arbejde, der går ud fra undersøgelsesgenstanden og drager sine 
selvstændige konklusioner fra dette arbejde med materialet. 

 
Dette fænomen er et klart symptom for en mislykket universitetsdidaktik. De 
studerende skal uddannes til selvstændighed og ikke til skabelontænkning. Idoliseringen 
af teori, som kommer til udtryk i denne skabelon, vidner om manglende evner til at arbejde 
selvstændigt og kreativt med en problemstilling. De studerende bliver indoktrineret fra 
starten af deres studium, at de ikke må arbejde selvstændigt og afprøve egne 
problemløsninger, men altid må binde sig til en præfabrikeret teori.  
 
Faktisk kan denne tilgang, som er i det hele taget induktiv og går ud fra faste aksiomer, 
iaggtages i hele den danske humanistiske tradition. Videnskabelige artikler i Danmark næsten 
altid fremlægger først og fremmest én eller anden teoretiker som autoritet, så kommer da en 
analyse, som er helt bundet til den fastskrevne teori, til sidst kommer konklusionen, der 
bekræfter, at kilden passer til teorien – en i høj grad tvivlsom form for videnskab, som minder 
om artiklerne, der blev skrevet under det 20. århundredes totalitære systemer. 
 
Ikke kun disse to studerende, men mange andre opgaver, LMK måtte bedømme som 
eksaminator eller censor, har vist, at det her ikke er et enkelttilfælde, men et system. Det 
kan godt være, at det er den danske form for videnskab, og selvfølgeligt kan den også føre til 
gode resultater, hvis indholdet af skabelonen er velfunderet. Alligevel kan LMK ikke gå 
med i at uddanne de studerende til sådan en tænkning. Samtaler med repræsentanter 
fra det danske kultur- og erhvervsliv (bl.a. eks-chefen for NOVO-koncernen) har vist, at 
sådan en uddannelse selvfølgeligt ikke er duelig for et job i erhvervslivet. 
 
 

 

 

 



 77

Skabelontænkningen angår ikke kun de skriftlige opgavers struktur, men tilrettelæggelsen af 
hele indholdet og selve sproget. Det tog mange vejledningsmøder og maildiskussioner for at 
hjælpe de to specialestuderende på vej med deres speciale. Resultaterne var meget forskellige: 

Student A gjorde sig relativ fri fra skabelonen og skrev et speciale, som har højest 
akademisk standard. Efter erfaringerne med andre studerendes eksamensopgaver 
(KA-niveau og BA-projekter) er LMK klar over, at dette specicale er et 
enkelttilfælde – studenten har formået at skrive et seriøst videnskabeligt værk  
på trods af den uddannelse hun fik. Studenten selv er klar over, at den uddannelse 
hun har fået var dårlig og har ikke bidraget til at nå en seriøs videnskabelig standard 
(studenten i en samtale, 4. okt. 2010). 

Student B bibeholdt skabelonen samt de skabelonagtige formuleringer hun havde 
lært igennem hele hendes studium. Resultatet var, at hendes speciale vrimlede med 
gentagelser og tomme vendinger, som følgeligt blev kritiseret i udtalelsen: 
”Forfatteren bruger stereotype vendinger for at fremlægge kapitlernes strukturering 
(s. 7, 41, 51, 52, 54, 67, 67, 76) – disse ’regieanvisninger’ er ofte helt overflødige og 
giver indtryk af en generel usikkerhed med hensyn til en adækvat akademisk stil.”  

 
Det er klart, at der er tale om forskellige akademiske talenter. Alligevel er student Bs speciale 
et typisk eksempel for den sproglige og indholdsmæssige skabelontænkning de studerende 
bliver underlagt fra starten af deres studium – ikke kun i Musikvidenskab og ikke kun på 
IÆF, som opgaver af suppleringsfagstuderende fra andre fag tydeligt viser. 
 
Fra et internationalt perspektiv er sådan en uddannelse og akademisk skriftlighed ikke 
konkurrencedygtig. 
 
 
 
Den 15. november 2010 blev da afholdt en konferensforelæsning på IÆF med titlen (titlen!) 
 

”Med afsæt i Goethes beskrivelse af Strasbourg-katedralen ønskes en redegørelse 
for ånd/spiritualitet som begrebslig dimension i gotik-forståelsen i det 19. & 20. 
århundrede, herunder historicismens arkitekturreception.” 

 
Det her tilsvarer eksakt den stil de studerende bliver trænet i. Som akademisk stil er det 
simpelthen latterligt – og som titel (!) for en forelæsning både til at le og græde over. 
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b) Hvad har vore studerende brug for? Et lille manifest 
 
Mail til studielederen, efter en samtale i april 2010  
(den eksakte dato kan desværre ikke rekonstrueres): 
 
 
Kære Lars 
 
Det er nu en weekend-mail...  
 
Mange tak for samtalen. Det var meget hjælpsomt at høre mere om baggrunde og strategier i 
den aktuelle akademiske undervisning i Danmark, og det vil glæde mig at være med i at 
udarbejde muligheder for HUM-fagene og andre fælles kurser på instituts- og fakultetsniveau. 
 
Det afgørende spørgsmål i processen bliver vist nok, hvad vore studerende får i de 3 eller 5 år 
de tilbringer på universitetet - dvs. hvad vi sender dem ud i erhvervslivet med. Som sagt, ser 
jeg den ene del i opgaven at formidle så megen grundig fagviden som muligt. Den anden del 
er en grundig metodisk skoling. Det, enhver af hvore studerende skulle tage med fra 
universitetet, er evnet at 
 
1. finde og formulere en individuel problemstilling inden i en vis temaramme 
2. bearbejde denne problemstilling selvstandig og kreativ i hans/hendes tilgang til problemet 
3. formulere resultaterne fra denne bearbejdelsesproces  
     (på højt akademisk niveau ville det betyde at udvikle en egen teori på basis af den særlige 
problemstilling) 
4. yde ”Transferleistung”, dvs. anvende de metodiske indsigter til andre felt og 
problemstillinger. 
 
Denne skoling er det, universitetet er godt til - og det er netop det, som erhvervslivet har brug 
for (som det blev også bekræftet af de repræsentanter fra erhvervslivet du nævnte i vores 
samtale). 
 
For at nå sådan en skoling, for at hjælpe de studerende på vej i denne proces af at erkende, 
formulere og bearbejde problemer, har vi trængende brug for undervisningsforløb, der byder 
rum og mulighed at gå i dybden med et bestemt emne, en kildegruppe eller endogså en enkel 
kilde. Jeg kan godt forstå erhvervslivets repræsentanternes tvivl, om et studium, der inddrager 
en betydelig del af ”tværfaglige kaleidoskoper”, virkelig giver de studerende den uddannelse 
de har brug for. Som sagt, står jeg helt bag tværfaglighed og samarbejde mellem forskellige 
fag og institutter. Men sådan en tværfaglighed kan kun være til gavn, hvis den er baseret på en 
fast (indholdsmæssig og metodologisk) fagligt fundament. Vi undervisere må have 
muligheden at arbejde kontinuerligt med de studerende igennem et semester, at fokusere på et 
begrænset udvalg af emner, hvor man kan gå i dybden og vejlede dem at dykke selv ned og 
udvikle selvstandighed i bruget af metoder for at arbejde på kildematerialet - uden at de føler 
sig bundet til fastlagte teorier, som de næppe kan forstå uden et godt kendskab til kilderne, 
hvorfra disse teorier er blevet abstraheret.  
 
Det er en berigelse for de studerende at lære mange forskellige perspektiver (og de tilhørende 
teorier) at kende. Men efter min erfaring - baseret på min undervisning i Tyskland og USA og 
nu også på mine første erfaringer med vore studerende på instituttet - kan denne 
multiperspektivering kun fattes og anvendes med gavn af de studerende, hvis de har samlet 
erfaring i at fordybe sig i problemstillinger og at finde deres egne løsninger - på et metodisk 
og indholdsmæssigt fundament i den egne faglighed. Det jeg oplever både hos vore BA-
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projekt-studerende og hos mine speciale-studerende, er, at de har gode, kreative ideer - men er 
ikke i stand at formulere og strukturere dem, så at de når frem til en disposition, der viser 
selvstandighed og en vis faglig sikkerhed (som kommer fra en grundlæggende viden om de 
enkeltfaglige indholde og metoder). 
Og denne mangel skyldes ikke, at de ikke har fået nok undervisning eller har beskæftiget sig 
for meget med at finde jobmuligheder i løbet af deres kandidatuddannelse. Det, jeg ser, er at 
de har et temmeligt bredt oversigt over mange forskellige perspektiver og teorier - men de har 
aldrig lært at udvikle en selvstandig, dybergående problemstilling og finde deres vej igennem 
den, uden at støtte sig i hvert skridt på forudfattede, aksiomatiske teorier. Det har jeg oplevet 
både i BA-forløbet og med vore kandidater - deres kreativitet, deres evne at arbejde 
selvstandigt bliver faktisk bundet fast, fordi de har prøvet for mange teorier på for mange 
forskellige områder uden at selv udvikle deres egne tilgange til konkrete kilder, og det over en 
vis periode og derfor i en vis dybde.  
 
Det må være lidt tidligt for mig at konstatere det som generelt fænomen her på instituttet - 
men jeg har faktisk iagtaget netop dette problem hos alle studerende jeg har vejledt og talt 
med i de sidste 8 måneder (og det er ikke for få studerende, og for det meste engagerede og 
dygtige unge mennesker). Jeg vil meget gerne bidrage til at udvikle undervisningsformer der 
hjælper dem at udvikle en metodologisk selvstandighed og selvbevidsthed, som sætter dem i 
stand til at løse hvilket som helst problem - både på akademisk niveau og i deres senere 
erhverv, om det nu er i kulturbranchen eller i private virksomheder. 
 
I Tyskland har jeg været i dialog med repræsentanter fra erhvervslivet (fx. 
Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main; Howaldtwerke-Werft Kiel). Det, de forventer fra 
ansøgere som kommer fra humaniora, er evnet at erkende, formulere og bearbejde 
problemstillinger - i grundighed, med kreativitet og med selvsikkerhed. Det er det, vi må 
uddanne dem til. Og det kan kun gøres, hvis vi får mulighed at gå i dybden med vores 
undervisning, både i enkeltfaglige og i tværfaglige kontekster. Som sagt, det nytter dem ikke 
at prøve lidt af det og lidt af det hver uge – på denne måde skal de aldrig lære, hvordan man 
behandler et emne grundigt, kreativt og i dybden.  
 
Hvis vi når til en strategi, der koncentrerer sig på at formidle dem de 4 ovennævnte skridt i en 
problemstilling, så er det faktisk lige meget, om vi afprøver det i et forløb om middelalderlig 
klosterkultur, u-både eller audiovisuelle medier: Det vigtigste er at skole dem i en grundig 
metodologisk tilgang til problemer og deres overførelse til andre områder. Det kan sagtens 
nås inden i 5 år – endogså i de 3 år bachelor-studiet tilbyder.  
 
Jeg håber, at fakultetet vil høre på det, repræsentanterne fra erhvervslivet har bekræftet – det 
nytter ikke at byde vore studerende et enormt spektrum af mange forskellige humanistiske 
aspekter, hvis de ikke lærer at gå i dybden og udvikle selvstandighed i problembehandlinger 
over mere end kun 2-4 uger. Det er det, universitetet er godt til – og det er det, de har brug for 
i deres senere jobliv. 
 
Det vil glæde mig at være med i den videre diskussions- og arbejdsproces vedr. HUM-fagene 
og andre fælles undervisning. 
 
Mange hilsener 
 
Linda 
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Del III 

Arbejdsvilkårene 
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7. Forksningsorientering:  
Den ønskede og den uønskede forskning 

 
 
 
”Du skal ikke vælge en historisk vinkel for dit phd-projekt, fordi den spiller 
ingen rolle i instituttets forskningsstrategi.” 
 

(et medlem af IÆFs nye Forskningsudvalg til en begavet 
kandidatstudent, der ønsker at udarbejde et phd-projekt,  
19. maj 2010) 
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a) Nye strategier: Et nyt forskningsudvalg på IÆF 
 
Det følgende er et uddrag fra institutlederens nyhedsbrev den 11. maj 2010. Kommentarer af 
LMK er underlagt i gult. 
 

 
Institutlederens nyhedsbrev 11. maj 2010 
 
2. Nyt forskningsstrategisk tiltag 
Flere af jer har opsøgt mig for at høre, om der ikke skal ske noget med hensyn til vores 
forskningsstrategiske processer. Spørgsmålet er bestemt forståeligt. Af tidnød har vi ligget lidt 
underdrejet på dette område, og for at få sat skub i processerne igen, har jeg (selvfølgelig i 
samråd med FÆR og Morten) besluttet at rekonfigurere vores forskningsudvalg med henblik 
på at gøre det til et arbejdende og proaktivt udvalg, der kan tage initiativer til at bringe os 
fremefter i processen. 
 
Jeg har bedt Thomas (fra Dramaturgi), Karen-Margrethe (fra Litteraturhistorie), Charlotte (fra 
Musik), Lotte (fra Digital Design) og Jacob (fra Kunsthistorie) om at indgå i et sådant udvalg 
under Mortens ledelse. Alle er blevet udvalgt på grund af deres personlige egenskaber Hvad 
betyder det? (idet jeg dog bl.a. også har sigtet mod en vis spredning i forhold til 
karrieremæssigt trin og alder – jeg siger ikke, hvem der hører til på hvilket alderstrin!), og alle 
har indvilget i at påtage sig opgaven. Tusind tak for det. Der er blevet udarbejdet et 
kommissorium, som blev tiltrådt på det seneste FÆR-møde. Jeg vedlægger det her og glæder 
mig til det første udspil fra vores nye forskningsudvalg. 
 
 
=>  hvorfor søges der kun en vis spredning med hensyn til karrieremæssigt  
       trin og alder, men ikke en spredning med hensyn til forskningsorientering?13 
=> dette udvalg er allerede en beslutning om instituttets fremtidige forskning 
=> CRL til en studerende: ”Du skal ikke vælge en historisk vinkel for dit phd-projekt,  
      fordi den spiller ingen rolle i instituttets forskningsstrategi.” 
 
Morten Kyndrup: kulturteori, Forskerskolens leder, Det Æstetiske Phd-programs leder 
Thomas Rosendahl Nielsen: phD-student (dvs. underlagt forskerskolens forskningsdefinition)  
Lotte : postdoc, digital design 
Jacob Wamberg: professor, Visuel kultur 
Charlotte Rørdam Larsen (CRL): lektor, kulturteori, rockmusik 
Karen-Margrethe Simonsen: lektor, litteraturhistoriografi 
                                               => den eneste, som har en nogenlunde historisk orientering 
 
Anses det ikke for problematisk i Danmark, at to personer, der ikke er fastansat og bestræber 
sig naturligvis at få en fastansættelse på et vist institut bestemmer med i dette instituts 
forskningsudvalg, hvad dets fremtidige forskningsstrategi skal være?

                                                 
13 Institutlederen selv siger, at der findes ansatte med en kulturhistorisk orientering på 
enhver afdeling og at de ikke er meget tilfredse med deres position i instituttets 
forskningsstrategi – skal det her fornægtes?) 
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vedlagt dokument til nyhedsbrev: 
 

Forskningsudvalg IÆF 
 
 
Forskningsudvalget skal følge udvikling, initiativer og organisering af forskningen på IÆF 
med henblik på at kunne stille forslag til styrkelse af instituttets forskning − strategisk, 
finansielt og substantielt. Forskningsudvalget er nedsat af og refererer til institutlederen. 
Medlemmerne er udpeget i deres personlige egenskab. Hvad betyder det? Udvalgets 
forslag/initiativer forelægges FÆR. Udvalget anmodes om som en af de første handlinger at 
udarbejde en tidsplan for sit videre arbejde. Aktuelt skal udvalget i særlig grad se på 
 

• den eksisterende forskergruppe-struktur med henblik på at foreslå en 
rekonstruktion/revitalisering, der omfatter en afvikling af ikke-aktive grupper og 
udvikling af nye, evt. nye typer af forskergrupper 
=> de nye gruppers retning er allerede fastlagt i udvalgets sammensætning 

 
• revurdere ansøgningsprocesser og -strukturer i forbindelse med eksterne 

forskningsansøgninger i lyset af den hidtidige succesrate med henblik på at forbedre 
denne 

 
• lokalisere og vurdere særlige styrkeområder i instituttets forskning og pege på veje for 

udvikling af disse 
=> sammensætningen af udvalget sikrer, at der er kun én forskningsretning som vil  
     blive defineret som styrkeområde, mens de andre bliver trængt i en niche 
=> CRL til en studerende: ”Du skal ikke vælge en historisk vinkel for dit phd-projekt,  
      fordi den spiller ingen rolle i instituttets forskningsstrategi.” 

 
• analysere og vurdere forskningens generelle vilkår i instituttets samlede arbejde og 

pege på mulige forbedringer af disse 
=> bliver der også andre forskere hørt, som ikke er del af udvalget? 

 
 
NL (efter drøftelse på FÆR-møde 12.04.10) 
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b) En glimrende publikationsstatistik med irrelevant forskning 
 
Den 19. maj sendet IÆFs institutleder den følgende statistik rundt: 

 
 
Det fremgår af statistikken, at 

1. Musikvidenskab har i tidsrummet 2003–2009 altid været på sidste plads i 
instituttets statistik (undtagen Centret for Retorik, som kun har 1 fastansat 
forsker og derfor ikke kan producere meget). 

2. Musikvidenskab er rykket fra sidste plads til 1. plads i året 2010. 
 
I maj 2010 var da blevet registreret 10 publikationer for Musikvidenskab, mens de andre 
afdelinger alle havde mindre i perioden januar – maj 2010. 

Faktisk gengiver statistikken ikke realiteten: Indtil maj 2010 havde jeg inddateret 14 nye 
publikationer, bl.a. to bøger og 3 peer-reviewed artikler.  
 
I perioden september 2009 – november 2010 har jeg publiceret: 

- 1 monografi 
- 2 antologier (af kongresser, jeg har organiseret) 
- 3 peer-reviewed artikler 
- 11 artikler i antologier og håndbog (på tysk, engelsk og dansk) 
- 2 leksikon-artikler 
- 5 videnskabelige anmeldelser 

 
Desuden har jeg skrevet 9 nye artikler, 15 leksikonartikler og en halv bogmanuskript, som er 
ikke blevet inddateret endnu. 
 
For første gang i mange år kan Musikvidenskaben på Aarhus Universitet igen fremvise 
en betragtelig forskningsproduktion. Alligevel fik jeg at vide samme dag, publikations-
statistikken blev sendt rund, at den forksning jeg laver, ”ingen relevans har i instituttets 
forskningsstrategi”. 
Dette klare udsagn bliver bekræftet af den orientering, der helt tydeligt præger instituttets 
forelæsningsrækker, instituttets fællesæstetisk undervisning, det Æstetiske Seminar og andre 
synlige initiativer – mens kollegaer, der arbejder kulturhistorisk, giver udtryk for, at deres 
orientering spiller ingen rolle på instituttet. 
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c) Eksisterer da dominans af én forskningsretning over en anden eller ej?  
    Uddrag fra et mødereferat 
 
Den 28. maj havde LMK en samtale med institutlederen Niels Lehmann, hvor Jørn Erslev 
Andersen (Center for Verdenslitterære Studier) også var tilstede. Det følgende er et citat af 
referatet, som LMK skrev efter mødet og som blev godkendt af Niels Lehmann. Passager, 
som er særligt relevant i forskningsorienterings sammenhæng, er fremhævet i sort. 
 
 
Referat af møde mellem Niels Lehmann, Linda Maria Koldau og Jørn Erslev Andersen 
28. maj 2010, kl. 9-11.45 
 
Tilstedeværende: 
Niels Lehmann (NL), Linda Maria Koldau (LMK), Jørn Erslev Andersen (JEA, overvejende 
som bisidder) 
 
Emne:  
Forslag om grundlæggelsen af et Center for Comparative Cultural History 

1. Udgangspunkt 
2. Samtalens formål 
3. Handlingsstrategi 

 
1. Udgangspunkt 

LMK fremlægger, at der er en utilfredshed på instituttet med hensyn til værdsættelsen 
af forskellige forskningsretninger, som hun selv har oplevet og som også andre kolleger 
giver udtryk for.  Hun fremfører tre aspekter, der sætter fokus på dette problem: 
1. Det nye forskningsudvalg 
� Det er mærkeligt og bliver kritiseret, at der søges kun en vis spredning med hensyn til 

karrieremæssigt trin og alder, men ikke en spredning med hensyn til 
forskningsorientering. 

� JEA tilføjer, at nogle ansatte har givet udtryk for, at dette forskningsudvalg 
kunne medføre en forudbeslutning om instituttets fremtidige forskningsretning. 

� Dette indtryk bliver forstyrket af udsagnet af én af udvalgets medlemmer, som har 
advaret en student, at hun ”ikke skulle vælge en historisk vinkel” for hendes phd-
projekt, ”fordi den spiller ingen rolle i instituttets forskningsstrategi.” 

2. Udmeldinger fra kollegaerne på forskellige afdelinger 
LMK citerer flere udmeldinger hun har fået i de sidste måneder: Hvis man har en 
kulturhistorisk orientering, skal man ”finde sig en niche”, ”holde lav profil” og ”tie 
stille og vente på bedre tider”. Ifølge hendes erfaring siden hendes ansættelse i 
september 2009 tilsvarer disse udmeldinger præcis til situationen på instituttet. 
JEA bekræfter, at han har haft lignende erfaringer, og at også andre kollegaer 
oplever, at deres forskning bliver fremstillet som irrelevant eller ”reaktionær”. NL 
svarer direkte til det, at dette problem bliver bl.a. behandlet i APV-strategien 
under mobning. 

4. Publikationsstatistiken 
LMK viser i den aktuelle publikationsstatistik, at musikvidenskaben er rykket fra 
den sidste plads (2003–2009) til den første (2010). Hun fremhæver, at de 14 
publikationer, som hun har inddateret siden januar 2010, næsten alle er 
kulturhistoriske. Det handler bl.a. om 4 peer-reviewed artikler og to antologier med 
helt forskellige forskningsområder, som begge er blevet fremhævet af førende eksperter 
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fra Historie, Middelalderforskning og Teologi som retningsgivende for nye 
forskningsorienteringer. 
I sammenligning med de ovennævnte erfaringer er denne diskrepans uholdbar: 
Det bør ikke være således, at den forskning, der bringer anerkendelse, reputation 
og penge for instituttet og står frem som retningsvisende i international 
sammenhæng, bliver fremstillet som ”forældet” og som en retning der ”ingen rolle 
spiller i instituttets forskningsstrategi”. 

 
 
NL svarer, at 

1) forskningsudvalgets sammensættelse ikke betyder, at kun en eneste forskningsstrategi 
skal fremmes på omkostning af andre retninger; men det kunne faktisk have været 
et kriterium for udvalgets sammensættelse at også søge en vis spredning i 
forskningsorientering; 

2) forskningsudvalgets opgave er at finde ideer for fremtidige forskningsmål, men ikke at 
bestemme over instituttets forskningsretning; 

3) at der ikke findes en bevidst dominans af én forskningsretning over for andre på 
IÆF.  

 
 
I denne sammenhæng bliver desuden talt om phd-skolens orientering og phd-udvalgets priori-
tering for stipendier. NL nævner at: 

- det overste udvalgets sammensættelse (dvs. fakultetets udvalg) ikke er rigtig kendt; 
- der må tales om stemmeretten af vejledere, der har fået eksterne midler for phd-

stipendier; 
- der må drøftes problemet, at musikvidenskaben ikke har fået et stipendium i 

mange år. 
 
 
 
 
 
Referatet blev fremsendt til Niels Overgaard Lehmann den 31. maj 2010. Han godkendte 
referatet med kommentaren, at referatet er i orden, men at tingene alligevel ikke er 
sådan, som LMK skildrer det. 
 
Alligevel havde institutlederen sagt i en samtale med LMK den 12. maj 2010, at der 
findes ansatte med en kulturhistorisk orientering på enhver afdeling og at de ikke er 
meget tilfredse med deres marginale position i instituttets forskningsstrategi – er det nu 
sandt, at der findes en dominerende forskningsorientering på omkostning af den anden 
på instituttet eller ej? 
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8. Forskning og projekter:  
Vanskelige arbejdsvilkår for forskere 

 
 
”Opslaget er blevet udsendt meget sent, så der er sikkert en del, der ser sig 
overvundet af tidspresset og derfor ikke søger – hvilket jo giver bedre chancer 
for dem, der faktisk får søgt.” 
 

(institutlederens kommentar til et nyt opslag for søgning af 
kompetencemidler han har fået og sendt rundt til 
bekendtgørelse – 9 dage inden deadline) 
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a) Potentialet, som AU kan få nytte af 
 
Som nævnt i kap. 1 har Linda Maria Koldau publiceret bøger og artikler i mange år. Siden 
hendes ansættelse på Aarhus Universitet i september 2009 har hun inddateret de følgende nye 
publikationer: 
 

Monografier: 
• Mythos U-Boot, Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2010 
 

Redaktør af antologier fra konferencer hun har organiseret  
(med egne bidrag: indledende artikel og musikvidenskabelig fagbidrag): 

• Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern, Kongressbericht des VIII. Ebstorfer 
Kolloquiums 2009, Ebstorf 2010 

• Militär, Musik und Krieg – Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstags von Michael Salewski, 
Stuttgart 2010 (= Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft 22) 

 
Artikler (delvist peer-reviewed) og bidrag til konferenceberetninger: 
• „Weibliche Kulturräume – ‚weibliche Spiritualität‘? Das Liedgut der Devotio moderna und 

das Liederbuch der Anna von Köln“, in: Das Erzbistum Köln in der Musikgeschichte des 15. 
und 16. Jahrhunderts, ed. Klaus Pietschmann, Berlin 2009, 171-189 

• „Of Submarines and Sharks. Musical Settings of a Silent Menace”, in: Journal of Horror 
Studies 1 (2010), 89-110 (peer-reviewed) 

• „Scherzhafte Lieder, ernsthafte Themen. Humor, Satire und Erotik im Klosterschrifttum des 
Spätmittelalters“, in: Musik und Humor. Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in der 
Musik, Festschrift Wolfram Steinbeck zum 60. Geburtstag, ed. Hartmut Hein und Fabian 
Kolb, Laaber: Laaber-Verlag, 2010 (= Spektrum der Musik 9), 33-57 

• „Nation, Religion, Mythos und Oratorium. Spuren der Edda in den Oratorien des 19. 
Jahrhunderts“, in: Sang an Aegir. Nordische Mythen um 1900, Kongressbericht Frankfurt am 
Main 2008, ed. Katja Schulz and Florian Heesch, Heidelberg 2009, 135-178 

• „Musik in den Lüneburger Klöstern – interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung einer 
geistlichen Lebensform im Spätmittelalter“, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 93 (2009), 
7-35 (peer-reviewed)  

• Vltava und Die Moldau. Zur deutsch-tschechischen Rezeption von Smetanas Má vlast im 
ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert, in: Deutsche - Tschechen - Böhmen. Kulturelle 
Integration und Desintegration im 20. Jahrhundert, proceedings of the congress Weimar 2008, 
ed. Steffen Höhne and Ludger Udolph, Köln/Weimar 2010, 173-191 

• „Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern. Liturgische Grundlagen – künstlerische 
Verarbeitung – verbindende Motive“, in: Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern, 
proceedings of the congress Ebstorf 2009, ed. Linda Maria Koldau, Ebstorf 2010, 7-44 

• „Liturgie und Andacht: Passion und Ostern in den musikalischen Quellen der Lüneburger 
Klöster“, in: Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern, proceedings of the congress 
Ebstorf 2009, ed. Linda Maria Koldau, Ebstorf 2010, 265-308 

• entry „Gender / Geschlecht“, in: Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft, ed. Helga 
de la Motte-Haber, Heinz von Loesch, Günther Rötter and Christian Utz, Laaber: Laaber-
Verlag, 2010 (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 6), 143-146 

• „Musik zum Krieg: Klangliche Mittel zur emotionalen Steigerung in U-Boot-Filmen“, in: 
Militär, Musik und Krieg – Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstags von Michael 
Salewski, ed. Linda Maria Koldau, Stuttgart: Steiner, 2010, 170-187 (peer-reviewed) 
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• „Einführung: Militär, Musik und Krieg in interdisziplinärer Sicht“, in: Militär, Musik und 
Krieg – Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstags von Michael Salewski, ed. Linda Maria 
Koldau, Stuttgart: Steiner, 2010, 9-23 

• „Israel in Egypt (HWV 54)“, in: Händels Oratorien, Oden und Serenaten. Das Handbuch, 
ed. Michael Zywietz, Laaber: Laaber-Verlag, 2010, 268-286 

• „Sound Effects as Genre-Defining Factor in Submarine Films”, in: MedieKultur 48 (2010), 
18-30 (peer-reviewed) 

• entry “Cozzolani, Chiara Margarita”, in: Lexikon Musik und Gender, ed. by Annette 
Kreutziger-Herr and Melanie Unseld, Kassel: Bärenreiter Verlag, 2010, 32. 

• entry “Anna von Köln”, Lexikon Musik und Gender, in: Annette Kreutziger-Herr and 
Melanie Unseld, Kassel: Bärenreiter Verlag, 2010, 54. 

• chapter „Bibel og liturgi som verdensbilledets fundament i senmiddelalderlige 
kvindeklostre“ (Bible and Liturgy as Life’s Fundament in Late Medieval Women’s 
Convents), in: Middelalderens Verden, ed. Per Ingesman and Ole Høiris, Aarhus 2010 
(published in October 2010, page numbers not yet known) 

• “Nationalism and National Religiosity. The German Oratorio in the 19th Century”, in: U. 
Geisler & K. Johansson, K. (ed.s), Choir in Focus 2010, Göteborg: Bo Ejeby Förlag, 2010, 
pp. 104-113 

 
Videnskabelige anmeldelser: 

• Susanne Rode-Breymann (ed.): Orte der Musik. Kulturelles Handeln von Frauen in 
der Stadt, Musikforschung 62, nr. 4 (2008), pp. 417-419 

• Nils Holger Petersen (ed.): Ritus et artes. Traditions and Transformations, Danish 
Yearbook of Musicology 37 (2009), pp. 94-97 

• Sammelrezension Susanne Rode-Breymann (ed.): “Orte der Musik. Kulturelles 
Handeln von Frauen in der Stadt, Köln 2007“ and „Musikort Kloster. Kulturelles 
Handeln von Frauen in der Frühen Neuzeit, Köln 2009“, Clio-Online (H-Soz-u-Kult-
Forum: Fachportal für Geisteswissenschaften), 1.3.2010 

• H. Douteil: Die Concordantia Caritatis des Ulrich von Lilienfeld (Münster 2010), 
Clio-Online (H-Soz-u-Kult-Forum: Fachportal für Geisteswissenschaften), 30.6.2010 

• S. Wehking: Die Inschriften in den Lüneburger Klöstern (Wiesbaden 2009), Clio-
Online (H-Soz-u-Kult-Forum: Fachportal für Geisteswissenschaften), 24.11.2010 

 
 
Hun har desuden skrevet 9 nye artikler og 15 encyklopædi-artikler, der venter på publikation, 
og er i færd med at skrive en bog om Titanic-myten i film. Indtil marts har hun deadlines for 6 
videre artikler og en Monteverdi bibliografi (Oxford Bibliographies Online). 
 
 
I perioden 2009–2011 har hun organiseret de følgende konferencer: 

- marts 2009: tværdisciplinær konference Passion und Ostern in den Lüneburger 
Klöstern, Kloster Ebstorf (Tyskland), i kooperation med Kloster Ebstorf 

- juli 2009: internationalt symposium Internationale Monteverdi-Interpretationen. 
Wissenschaft – Praxis – Vermittlung, Universität Frankfurt am Main 

- april 2010: konference Besat kultur. Anden Verdenskrig i dansk kulturliv 1940 –
2010, Aarhus Universitet, i kooperation med Folkeuniversitetet 

- marts 2011: tværdisciplinær konference Weltbild und Lebenswirklichkeit in den 
Lüneburger Klöstern, Kloster Ebstorf (Tyskland), i kooperation med Kloster Ebstorf 

- juni 2011: konference Music and Nationalism. The Symphony as Paradigm, 
Aarhus Universitet, i kooperation med Folkeuniversitetet og den Brasilianske 
Ambassade 
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Forskernetværk 

I perioden januar – november 2010 har LMK opbygget flere kooperationer med 
forskernetværk og internationale kollegaer: 

- I januar 2010 blev hun inviteret at være med i det internationale netværk ”The 
Bible and the Women” som ekspert for musikhistorie. Netværket er et internationalt 
initiativ af teologer, kulturhistorikere, antropologer og repræsentanter fra 
kunsthistorie, litteratur og musikvidenskab, der publicerer en 22-bind håndbog om 
temaet i 4 forskellige sprog. LMK begyndte netværksarbejdet ved at skrive et 
håndbogkapitel om kvinder, biblen og musik i Middelalderen. Enhvert bind er 
forbundet med en fagkonference; LMK blev inviteret til at deltage i og holde oplæg på 
den næste konference, dvs. om Reformationstiden, i Barcelona, 19./20. november 
2011. Hun kunne ikke rejse pga. sygdom, men har forberedt et oplægsmanuskript med 
musikeksempler, som blev læst på konferencen. 

- I januar 2010 har LMK kontaktet teologen og musikforskeren Nils Holger Petersen, 
som har inviteret hende til at være med som forfatter (Musikvidenskab) i det 
internationale publikationsprojekt ”Encyclopedia of the Bible and Its Reception” 
(De Gruyter Verlag, Berlin). Hun har siden skrevet 15 artikler for encyklopædien og 
begyndt at opbygge et tæt forskningssamarbejde med Nils Holger Petersen, som er 
leder for grundforskningscentret Centre for the Study of the Cultural Heritage of 
Medieval Rituals (Københavns Universitet; centret løb ud i 2010). 

- Siden december 2009 har LMK opbygget et tæt samarbeje med Folkeuniversitetet, 
som er meget interesseret i at være med som kooperationspartner i de kulturhistoriske 
konferencer, som LMK organiserer på Aarhus Universitet. 

- I sommer 2010 har LMK lavet en udførlig ansøgning for at få Prof. Dr. Jeffrey 
Kurtzman (USA) som gæsteprofessor til IÆF. Ansøgningen var succesrig, Prof. 
Kurtzman vil opholde sig på IÆF i maj og juni 2011. 

- I oktober 2010 har LMK grundlagt bogserien ”European Film Studies” sammen 
med lektor Richard Raskin (Institut for Medievidenskab), som skal komme ud på 
Aarhus Universitets Forlag og samle nordiske filmeksperter i en højkvalificeret 
bogrække om filmiske mesterværk. 

- I oktober 2010 har hun grundlagt forskernetværket ”Comparative Cultural 
History” der forbinder forskellige institutter på Det Humanistiske Fakultet og Det 
Teologiske Fakultet og starter sine aktiviteter med to konferencer og en 
forelæsningsrække ”Religion, Ritual, and the Arts” i efterårssemestret 2011. 
Forskernetværkets koncept findes i den første del af bilag 5 til denne dokumentation. 

 
 
Det viser sig, at der er potentiale for et tværfagligt og internationalt orienteret arbejde på 
Aarhus Universitet, der forbinder flere institutter og discipliner. Alligevel er da nogle 
alvorlige barrierer med hensyn til forskningsadministration, der fører til, at alle 
initiativer i forskning og formidling kræver megen mere tid og energi end det ville være 
nødvendigt. 
 
Et afgørende problem ligger i faktummet, at en professor i Danmark har ret hverken til 
sekretariatstimer eller en studentermedhjælp. Enhver lektor og professor på et tysk 
universitet har selvfølgeligt en studentermedhjælp, der tager sig af let sekretariatsarbejde 
(adressering og forsendelse af brev, kopier, budgetberegning etc.). Det er uøkonomisk, at 
professorer på danske universiteter skal bruge deres tid for at beregne hvor megen kaffe 
og småkager man bruger på en konference, eller for at lave fotokopier til de studerendes 
kompendier – denne dyre tid skulle bruges til forskning og undervisning. 
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Den følgende dokumentation viser nogle af de helt almindelige – og uholdbare – 
hverdagsproblemer en professor har, når hun engagerer sig for at fremme 
forskningsaktiviteter og for at gøre Aarhus Universitet synligt i internationalt akademisk sam-
menhæng. 
 
 
 
 
 
b) Ansøgning om universitetsinterne støttemidler – en helt normal proces 
 
 
Eksemplarisk case: 
Midler til kompetenceudvikling på Aarhus Universitet – med 13 dage ansøgningsfrist. 
 
Det følgende eksempel gengiver realiteten for engagerede forskere på Aarhus Universitet.  
AU ønsker, at de videnskabelige ansatte engagerer sig i forskernetværk, organiserer 
arrangementer og laver bogudgivelser, der øger universitetets ”synlighed”. Der findes intet 
normalt budget for den slags aktiviteter; alligevel er da – begrænset – mulighed for at ansøge 
midler på selve universitetet for at fremme forskning, forskersamarbejde, internationale 
projekter og publikationer der repræsenterer Aarhus Universitet. 

Alligevel bliver initiativer på international niveau ødelagt på grund af 

- opslag, der fortier ansøgningskriterier 
- manglende eller ukorrekt rådgivning 
- beslutninger, der igen fortier kriterierne. 

 
Eftersom Aarhus Universitet overhovedet ikke byder en infrastruktur til forskere for at 
udarbejde og gennemføre projekter og initiativer – nogle timers studentermedhjælp til en 
engageret professor eller lektor ville virke mirakler –, er det generelt vanskeligt at byde de 
initiativer, universitetet gerne vil have. Den administrative uprofessionalitet samt manglende 
transparens i opslag og ansøgningsprocesser fører til, at forskertid bliver spildt og projekter 
bliver ødelagt. 
 
Eksemplet bliver fremlagt i 4 afsnit: 

1. Opslaget, som blev offentliggjort den 2. november 2010, med frist den 15. november 
2. en mailkorrespondence mellem professor Linda Maria Koldau (LMK) og de to 

personer som var nævnt som kontaktpersoner i opslaget 
3. en tabellarisk beskrivelse af ansøgningsprocessen og dens vanskeligheder 
4. Epilog: det endelige resultat 

 
Selve ansøgningen er vedhæftet som bilag for at vise, hvilket potentiale forskernetværket 
kunne have budt. 
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1) Fundamentet– et opslag med slagord og 13 dages frist 

Opslag, 2. november 2010, sendt per mail til AUs videnskabeligt personale: 

 
APU og trepartsmidler - for AC medarbejdere ved AU 

Aarhus Universitet har som følge af OK- 2008 og trepartsforhandlinger fået tildelt midler til 
kompetenceudvikling af AC-medarbejdere ansat ved Aarhus Universitet. 

For at få del i midlerne skal man være ansat på AC-overenskomsten, og ca. 2/3 dele af 
midlerne er målrettet AC medarbejdere beskæftiget med forskning og undervisning. 

Midlerne skal medvirke til at udvikle medarbejdernes faglige kompetencer. 

 
Midlerne kan anvendes til kompetenceudvikling der understøtter: 

• Netværksdannelse mellem forskere på universitetet 

• Interdisciplinært samarbejde 

• Et indre uddannelsesmarked 

• Fremtidens uddannelses- og undervisningsmiljø 

• Fremtidsorienteret myndighedsbetjening 

• Internationalisering 

 
Eksempler på konkrete temaer, indenfor hvilke, der kan søges tilskud til: 

• Netværksetablering og netværksarbejde 

• Nye læringsformer 

• Formidling og vidensdeling 

• Innovation og ideudvikling 

• Pædagogisk kompetenceudvikling 

• Myndighedssamarbejder 

• Ledelse, herunder projektledelse og forskningsledelse 

• Fundraising 

• Sprogtræning 

• Omstillingsprocesser 

• Organisationskultur 

• Anerkendende kommunikation 

• Frikøb i mindre omfang fra undervisning til internationale forskningsophold (gælder 
kun trepartsmidler) 

 
Herudover kan der søges tilskud til nedenstående aktiviteter, såfremt det indebærer 
kompetenceudvikling: 
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• Mobilitet, herunder jobrotation 

• Faglige konferencer og workshops indenfor forskning og uddannelse 

Midlerne må ikke anvendes til: 

• Sædvanlige kompetenceudviklingsaktiviteter og projekter, hvortil der i forvejen er 
eller påtænkes afsat midler til på hovedområdets, instituttets eller afdelingens 
ordinære budget. 

• Løn eller løntillæg til medarbejder, der deltager i de bevilgede 
kompetenceudviklingsaktiviteter 

• Vikarudgifter for medarbejdere, der deltager i de bevilgede 
kompetenceudviklingsaktiviteter  

 
Eventuelle udgifter til konsulentbistand, kost og logi, transport, indkøb af teknologi og 
programmel m.v., der søges tilskud til via bevillingerne, skal kunne dokumenteres at have 
sammenhæng med kompetenceudviklingsaktiviteten. 
Kompetenceudviklingsaktiviteter med afsæt i fælles kompetenceudvikling for 
medarbejdere i de nye familiegrupper, som udgør de fremtidige hovedområder ved Aarhus 
Universitet, vil blive særligt vægtet ved behandling af indkomne ansøgninger. 
Afhængigt af ansøgningernes omfang kan der gives både tilskud og fuld dækning. 
 
 
Praktisk: 
Ansøgninger indsendes Online sammen med ansøgningsskema i perioden 1. til 15. 
november 2010. 
 
Ansøgningen skal indeholde en faglig udviklingsplan, hvori den ansøgte aktivitet indgår for 
medarbejderen eller enheden. 
Ansøgningen skal være godkendt af nærmeste leder, feks. institutleder. 
Ansøgerne vil modtage svar fra AU HR senest 15. december 2010. 
De fleste bevillinger skal være forbrugt inden 31. december 2011, dog med undtagelse af 
enkelte bevillinger som skal være brugt inden 31. december 2013. 
 
 
 
Kontaktinfo: 
Spørgsmål kan rettes til: 

• Fællestillidsrepræsentant Finn Folkmann, fifo@phys.au.dk 

• AU HR, personale@au.dk 

 
 
Ansøgning: 
Vigtigt - følg nedenstående vejledning! 

1. Ansøgningsskema (pdf-fil) hentes her og udfyldes. Gem derefter skemaet på din 
computer. 

2. Når du har udfyldt og gemt ansøgningsskemaet, samt har eventuelt andet 
ansøgningsmateriale (deltagerliste, kursusbeskrivelse m.v.) klar, som du ønsker at 
vedhæfte, kan du klikke på en af de mulige online ansøgninger. 
 
3. Du har 4 muligheder for at ansøge; Ansøgning til kursus-, uddannelse-, 
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konferenceaktivitet. Hvis ingen af de 3 muligheder er dækkende for din ansøgning, vælges 
den 4. mulighed "anden aktivitet". 

• Online ansøgning til kursusaktivitet 
• Online ansøgning til uddannelsesaktivitet 
• Online ansøgning til konferenceaktivitet 
• Online ansøgning til anden aktivitet 

 
 
 
 
 

2) Professionel rådgivning? 

Mailudveksling med kontaktpersonerne, 2./3. november 2010 
 
[den samme mail blev sendt til Anne Marie Østergaard og Finn Folkmann] 
 
Kære Anne Marie Østergaard 
 
Jeg har fået information om midler til kompetenceudvikling. Eftersom jeg er ny på Aarhus 
Universitet, er det ikke helt klart til mig, hvad "kompetenceudvikling" alt skal omfatte - på 
den ene side er da tale om at "Midlerne skal medvirke til at udvikle medarbejdernes faglige 
kompetencer " (hvad betyder det helt nøjagtigt?), på den anden side ser det ud, at fælles 
forskningsinitiativer som netværksetablering og -arbejde og konferencer også støttes.  
 
Hvis sidstnævnte er rigtig, kunne jeg så faktisk ansøge om at få støtte for 
 
a) en konferencen om musik og nationalisme i juni 2011, som er et fælles initiativ af forskere 
på IÆF og SLK og integreres foredrag fra udenlandske gæster og AU-forskere? 
b) et forskernetværk "Comparative Cultural History", som jeg netop har grundlagt? 
 
Forskernetværket er ved at forberede en fælles forelæsningsrække i F11 og E11 med 
internationale gæsteforelæsere, desuden skal gruppens arbejde skal gøres synligt på nettet. 
Derfor kunne vi godt bruge støttemidler. 
 
Falder "kompetencemidler" under den slags? Eller mener "kompetenceudvikling" noget som 
organisation af kurser, hvor kompetencen til netværksdannelse bliver trænet? I så faldt kan det 
vel ikke bruges til mine initiativer? 
 
Tak og bedste hilsener 
 
Linda Koldau 
 
 
PS: Kunne du også sige mig, hvad APU og AC står for? 
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Kære Linda Koldau 
 
Midlerne er som udgangspunkt målrettet kompetence- og jobudvikling indenfor AC området 
(AC = Akademikernes Centralorganisation). De kan bruges til at understøtte nytænkning, 
udvikling, forsøg og gennemførelse af komptenceudvikling/efter- og videreuddannelse. 
Midlerne kan ikke bruges til de udviklingsaktiviteter og projekter, som man i forvejen har 
eller påtænker at afsætte midler til på de enkelte hovedområder/institutters budget. 
 
Da jeg ikke ved om dine aktiviteter falder under det sidstnævnte, så kan jeg ikke rigtig vurdere, om du 
kan søge midler dertil, men kan sige, at midlerne både kan bruges til initiativer rettet mod udbuds- og 
efterspørgselssiden. 
 
APU = AC’s og Personalestyrelsens Udvalg. 
 
Hvis du ønsker mere konkret viden omkring områder, hvortil der kan søges, så vil jeg 
opfordre dig til at tage kontakt til Finn Folkmann. 
 
 
 
Andet svar fra Finn Folkmann, som kom samme dag: 
 
Kære Linda 
 
Tak for din henvendelse. 
 
Svar bagfra: 
 
AC = Akademikernes Centralorganisation 
 
APU = ACs og Personalestyrelsens Udvalg (nedsat i forlængelse af 
overenskomstforhandlingerne i 2008). 
 
b) til netværket kunne der søges om støtte til møder, specielt hvis de også kan argumentere at 
have noget at gøre med den faglige udviklingsproces ved AU, fx involverer deltagere fra både 
HUM, TEO og DPU og evt. andre dele af AU. 
 
a) Her ved jeg ikke hvad SLK er, men vil prøve at ringe for at høre nærmere. Måske kan der 
søges om deltagelse for navngivne deltagere i konferencen (fra AU). 
 
  Venlig hilsen   Finn Folkmann  3.11.2010 
 
 
Svar fra LMK til Finn Folkmann, 3.11.2010 
 
Kære Finn 
 
Mange tak for din mail med de hjælpsomme oplysninger. Det kommer på den perfekte 
tidspunkt, fordi jeg har netop skrevet (men ikke endnu sendt) en mail til Anne Marie 
Østergaard, som sendte mig et meget kryptisk svar på mit spørgsmål, som jeg også havde 
sendt til hende. Jeg kopierer min anmodning om en definition af "kompetenceudvikling" 
nedunder i denne mail, fordi det er måske godt, at I får en tilbagemelding om den lidt uklare 
terminologi der findes på websiden. 
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AC = Akademikernes Centralorganisation 
Der er tale om AC-medarbejdere - er jeg det, eller er det en speciel organisation man må blive 
medlem af? 
 
b) til netværket kunne der søges om støtte til møder, specielt hvis de også kan argumentere at 
have noget at gøre med den faglige udviklingsproces ved AU, fx involverer deltagere fra både 
HUM, TEO og DPU og evt. andre dele af AU. 
Netværket er et tværfagligt intiativ der netop skal samle kulturhistorisk orienteret folk på 
forskellige institutter og fakulteter. Jeg har nu netop sammensat en bestyrelse, som består af 4 
personer fra Instituttet for Æstetiske Fag, Instituttet for Sprog, Litteratur og Kultur (det er 
SLK), Instituttet for Historie og Områdestudier og Teologi. Det er altså (endnu) tværfakultær 
og skal skabe synergi mellem forskere med fælles interesse og tværfaglig orientering. 
Findes da normer for netværksstøtte, fx. hvilken slags aktiviteter man kan søge penge til og 
hvad de normale beløb (fx. invitation af en gæsteforelæser fra England) er?  
 
a) Her ved jeg ikke hvad SLK er, men vil prøve at ringe for at høre nærmere. Måske kan der 
søges om deltagelse for navngivne deltagere i konferencen (fra AU). 
Konferencen bliver organiseret i tværfagligt samarbejde mellem mig (Institut for Æstetiske 
Fag) og en kollega fra Instituttet for Sprog, Litteratur, og Kultur; vi deltager begge selv med 
foredrag. Desuden samarbejder vi med Folkeuniversitetet og Det Jyske Konservatorium (jeg 
vedhæfter lige programmet, så du får en idé af det hele). Kan der søges om støtte for sådan et 
initiativ? Der er ingen midler, som er afsat for den slags initiativer på instituttet, så at det er 
altid udfordringen at finde forskellige muligheder på universitetet og udefra for at få pengene 
sammen. 
 
Ansøgningsskemaet for konferencer er alligevel lidt gådefuldt til mig. Man skal jo bl.a. 
udfylde "Eventuel udbyder af kompetenceaktivitet", "Begrundelse for valg af 
kompetenceaktivitet", "De faglige forudsætninger for deltagelse i kompetenceaktiviteten" - 
det lyder, som om jeg ville deltage i et videreuddannelseskursus. Kan det virkelig være et 
ansøgningsskema til konferenceorganisation? Og hvad forstås under "kompetenceaktivitet"? 
 
Nedunder finder du altså Anne Marie Østergaards mail og mit svar med flere spørgsmål. Mon 
der findes mulighed, at "kompetenceudvikling" og selve "kompetence"-begrebet bliver lidt 
tydeligere defineret på websiden? 
 
Tak for din hjælp og bedste hilsener 
 
Linda 
 
 
 
 
Her er altså mit intenderede svar til Anne Marie Østergaard: 
 
Kære Anne Marie Østergaard 
 
Tak for din mail. Desværre bliver det stadig uklart, hvilken slags projekter der støttes og 
hvilken ikke - alle vore projekter bidrager til nytænkning og kompetenceudvikling, og det er 
naturen af vores forsker- og konferenceinitiativer, at der ikke er afsat midler til på 
institutternes budget, så at det forventes at vi må ansøge midler andre steder. Eftersom de to 
initiativer jeg nævnte bidrager til 
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- Netværksdannelse mellem forskere på universitetet 
 - Interdisciplinært samarbejde 
-  Internationalisering 
 
samt  
 
- Formidling og vidensdeling 
- Innovation og ideudvikling 
 
(det er er alt nævnt på jeres webside), ser det faktisk ud, som om projekterne er egnet til en 
ansøgning.  
 
Alligevel findes da ingen definition som helst, hvad der forstås under "kompetenceudvikling", 
så at det bliver uklart, om nævnte projekter overhovedet kvalificeres. Har I en officiel 
definition eller liste af, hvad der regnes som "kompetenceudvikling" - og hvad ikke? 
 
Mange tak og bedste hilsen 
 
Linda Koldau 
 
 
 
 
LMK fik aldrig svar på denne sidste mail til Finn Folkmann.  
 
Det var kun ved at tilfælde, at hun – efter 4 dage – fandt ud af, at hun godt kunne skrive 
en ansøgning for det forskernetværk hun havde grundlagt. Fundamentet til dette var et 
udsagn af institutlederen, som hun fik citeret den 6. november af kollegaen fra IÆF, der 
havde udtrykkeligt spurgt Niels Lehmann om ansøgningsmuligheden for netværket: 
”Han mener at der nærmest kan søges til hvad som helst. Og at der er penge.” 
Alligevel blev dette udsagn tilbagekaldt af selve institutlederen den dag, da LMK sendte 
ansøgningen til Kompetencefonden. 
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3) Et sigende ansøgningsforløb 

 
Tidsforløb Aktiviteter 
2. nov. 2010 - LMK får opslaget om ansøgningsmulighed til midler til 

kompetenceudvikling; det er uklart fra opslaget, hvad 
”kompetenceudvikling” omfatter 

- deadline er den 15. november 
- LMK skriver til de 2 personer til som spørgsmål kan rettes og spørger, 

om 2 projekter, der står i sammenhæng med et nyt indrettet 
forskernetværk, er kvalificeret til ansøgning 

3. nov. 2010 - den ene person sender et intetsigende svar med slagord som 
”nytænkning” og ”innovation” 

- den anden person skriver, at 1 af de 2 projekter er kvalificeret, men at han 
ikke ved, om projekt 2 ville være det 

- LMK sender ham igen en mail: hun beder om en klar definition af 
”kompetenceudvikling” og henviser til, at ansøgningsskemaet modsiger 
de projekter, som er  

       => LMK får aldrig et svar og ved derfor stadig ikke, om der kan  
             søges tilskud til hendes projekter 
- LMK kontakter kollegaer i det nyt indrettede forskningsnetværk, hun vil 

søge støtte til, for at finde ud af, om deres projekter er egnet til ansøgning 
 

4. nov. 2010 - institutleder Niels Lehmann sender opslaget rundt til alle ansatte på 
IÆF med kommentaren ” Opslaget er blevet udsendt meget sent, så 
der er sikkert en del, der ser sig overvundet af tidspresset og derfor 
ikke søger – hvilket jo giver bedre chancer for dem, der faktisk får 
søgt.“  – fristen er nu eksakt 9 dage 

- LMK sender videre mails til kollegaer for at finde ud, om hun 
overhovedet kan ansøge noget for deres netværk 

- LMK begynder at skrive et koncept og lave et budget, selvom hun 
ikke ved, om disse projekter overhovedet er egnet til en ansøgning 

5. nov. 2010 - LMK fortsætter med hendes ansøgning, selvom hun ikke ved, om disse 
projekter er egnet til ansøgning 

6. nov. 2010 
(lørdag) 

- LMK får en mail fra en kollega: institutlederen har  sagt at man kan 
søge til al slags projekter og at ”de har penge”  
=> 4 dage af den 13 dage-frist er gået for at få denne  
     afgørende information 

- LMK arbejder videre med ansøgningen, men der mangler informationer 
og tal hun selv ikke kan bestemme 

- LMK skriver mails til kollegaer i forskergruppen for at få nødvendige 
informationer (forslag til gæsteforelæsere i en tværfaglig forelæsnings-
række, budgetspørgsmål, spørgsmål om sekretariatsstøtte til netværket) 

7. nov. 2010 
(søndag) 

- LMK laver ansøgningen færdig så vidt muligt, men der mangler stadig 
de nødvendige informationer 

- LMK sender konceptet og budgettet rundt til kolleager i 
netværksbestyrelsen og beder om de nødvendige informationer 

- en kollega skriver straks tilbage, han vil spørge sekretæren på sit institut 
for at få hjælp med de nødvendige oplysninger 
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- en anden kollega skriver søndageftermiddag, at han vil læse konceptet og 
budgettet (16 sider) og svare inden midnat (som han også gør) 

- LMK sender hele ansøgningen til IÆFs hovedsekretær og beder om 
oplysninger 

8. nov. 2010 - mailudvekslinger med bestyrelsen vedr. detaljer i den planlagte 
forelæsningsrække 

- kollegaer i bestyrelsen lover, at de vil komme med flere oplysninger 
- en kollega fra IÆF kontakter LMK og forslår at inddrage direktøren fra 

Teatermuseet, som er interesseret i at medarbejde i forskernetværket 
desuden forslår kollegaen at en tidligere student ville godt være egnet 
som sekretariatshjælp og kunne nævnes i ansøgningen, evt. også med 
tilknytning til et teaterprojekt udbudt af Teatermuseets direktør 

- LMK skriver til direktøren, sender ham konceptet og et budget-eksempel 
og beder ham at sende et eksakt udarbejdet projektforslag samt budget, 
hvis han gerne ville komme ind med et projekt; hun henviser til, at hele 
projektansøgningen må være færdig inden i 3 dage 

- LMK skriver til den tidligere student, at hun ville være meget 
velkommen som sekretariatsmedarbejder, hvis det hele lader sig gøre 

- LMK hører intet fra IÆFs sekretær 

9. nov. 2010 - LMK hører intet fra IÆFs sekretær 
- de nødvendige informationer mangler stadig 
- Teatermuseets direktør skriver at han ikke er i stand at udarbejde et 

projekt inden i nogle få dage, men at han gerne vil være med i fremtidige 
projekter og også kan hjælpe med at finde ud om andre 
ansøgningsmuligheder på skandinavisk og EU-plan 

- LMK takker direktøren og sætter ham på listen af netværksmedlemmer 
- den tidligere student skriver, at hun ikke kan tage jobbet, fordi hun kan 

ikke leve af et job med max. 3 timer om ugen (LMK har ikke kunnet 
afklare, hvor mange timer der overhovedet kan ansøges til, men det er 
klart, at 3 timer per uge ville være det absolutte maximum) 

- sen eftermiddag: LMK skriver igen til bestyrelsesmedlemmerne – hun 
har trængende brug for oplysninger, ansøgningen må sendes til 
godkendelse til institutlederen om 2 dage 
 

- LMK (som er sygemeldt) skriver til kollegaen på IÆF, om hun 
kunne tale med IÆFs sekretær – hun har brug for svar på hendes 
mail fra søndag, og fristen til ansøgningen skulle gå til 
institutlederen er nu kun halvanden dage 

- et af bestyrelsesmedlemmer skriver – kl. 21.35 – at han pga. forlængede 
møder ikke har kunnet tale med sin administrationschef, at han ved at 
tiden er kort, men at han, som fagleder, desværre også har andre 
forpligtelser at prioritere. Han vil vende tilbage næste dag. 

 
10. nov. 2010 - alle tre bestyrelsesmedlemmer sender flere mails med oplysninger; alle 

er enige at disse arbejdsvilkår med en umulig tidspres er uholdbare 
- MEN: ingen af kan svare på sekretariats-budgetsspørgsmålet 

=> sekretæren på IHO er på ferie 
=> administrationschefen på Teologi er sygemeldt 
=> sekretæren på ISLK har for travlt for yderlige ulejligheder 
=> sekretæren på IÆF ikke svarer på LMKs mail 
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- kollegaen fra IÆF skriver, at IÆFs sekretær er ved at flytte kontor og 
derfor ikke har kunnet tjekke sine mails de sidste få dage; hun vil nu 
sende ansøgningen med spørgsmålene til en anden sekretær 

- eftermiddag: LMK få nogle af de mest trængende oplysninger med 
hensyn til budgettet (vedr. catering) fra IÆFs anden sekretær, men 
sekretariatsspørgsmålet bliver stadig åbent 

- kl. 23.30–00.45: LMK opdaterer budgettet, regner alt igennem og 
formulerer igen sekretariatsspørgsmålet, som hun sender både til 
sekretæren og institutlederen 

11. nov. 2010 - institutlederen beder LMK om flere oplysninger vedr. den søgte 
sekretariatshjælp 

- LMK sender beskrivelsen af sekretariatshjælpens opgaver samt hele 
ansøgningen (hvor der stadig mangler budgettet for sekretariatshjælp) 

- LMK sender en anden mail til institutlederen med flere detaljer vedr. 
budgettet, hvor instituttet skulle komme ind (kaffe + småkager i 
forelæsningsrækkens pauser) 

- institutleder mener, at tallene for kaffe + småkager er for høje,  
det måtte endnu drøftes 

- LMK skriver tilbage, at hun har brugt eksakt de tal , som sekretæren 
havde sendt hende dagen før, selvom hun selv havde også tænkt, at 
det er lidt for meget at regne med 40 kr per person for kaffe + 
småkager; hun fremlægger kalkulationen i detalje og forklarer, at 
instituttet skulle selvfølgeligt kun betale det, catering faktisk koster 

- LMK ved stadig ikke, om hun skal ansøge til en studentermedhjælp, 
eller om det er muligt at ansøge om 2-3 TAP-timer om ugen 

12. nov. - institutleder sender LMK en mail, at han vil tale med sekretæren ” så vi 
kan finde en måde at ordne sagen på til en fornuftig pris” 

- LMK får intet svar på det stadig åbne spørgsmål om 
sekretariatshjælp 

- LMK får heller ikke svar på kaffe-beregningen 

13. nov. 
(lørdag) 

- stadig intet svar 
- LMK beslutter sig at sætte takster for en studentermedhjælp ind og 

lade kaffe-beregningen være, som det er 
- LMK regner hele ansøgningen nøje igennem, laver ansøgningsskemaet 

færdigt, beregner alt på nyt, fordi skemaet kræver, at hele budgettet 
adskilles i detalje i omkostninger for ”food and lodging”, ”transport-
expenses”, ”expenses for materials and consultants” og ”others” 

- LMK sender hele ansøgningen til institutlederen med anmodning om, at 
han godkender den inden mandag morgen – fristen er mandag, den 15. 
november, og hun må til klinikbehandling denne mandagmorgen 

 
14. nov. 
(søndag) 

intet svar fra institutlederen – forståeligt, det er jo søndag 

15. nov. kl. 9.00 om morgen får LMK følgende mail fra institutlederen: 

Kære Linda. 
 
Aktivitetsbeskrivelserne ser fornuftige ud, en jeg kan ikke helt forstå tallene. Det ser ud 
til, at der allerede er indhentet flere penge, end der er brug for til aktiviteterne, og jeg 
kan derfor ikke helt se, hvad der egentlig søges til. Jeg er også lidt i tvivl om, hvor 
ansøgningen skal gå hen - eftersom du regner med en frist i dag, går jeg ud for, at det 
er til kompetenceudviklingspuljen, er det rigtigt? Jeg gad vide, om man fra denne 
pulje vil støtte denne slags ansøgninger , men måske tager jeg fejl, og du har noget 
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helt andet i sigte ...? 
 
Bedste hilsner 
N 

 
LMK sender ansøgningen til Kompetencefonden og svarer institutlederen: 
 
Kære Niels 
 
Tak at du har kigget på ansøgningen så tidligt om m orgenen. 
 
Jeg var selvfølgelig gået ud fra, at Annelis Kuhlma nn, som spurgte dig om 
kompetencefonden den 5. november, havde nævnt over for dig, at vi har en 
ansøgning for vores forskernetværk i sinde. Det har  kostet mig 5 dage af den 
generøse 13-dages-frist for denne ansøgning, at fin de ud af, om vores netværk 
kvalificeres for kompetencefondens støtte eller ej.  Jeg har skrevet flere mails til 
de to personer, som nævnes som kontaktpersoner, ude n at de har svaret på mit 
eksakt formulerede spørgsmål. Eftersom jeg er sygem eldt og kan ikke mail rundt 
over hele universitet, spurgte jeg Annelis (der hav de gjort mig opmærksom på 
opslaget), om hun kunne spørge dig. Den 6. november , dvs. 1 uge før fristens 
udløb, fik jeg så svar fra Annelis: "Jeg vekselde i  går kort et par ord med Niels om 
opslaget til kompetencefonden. Han mener at der nær mest kan søges til hvad 
som helst. Og at der er penge." 
 
Det her var altså fundamentet for en videre uges ar bejde med en ansøgning inkl. 
budgettering og mange spørgsmål, som måtte afklares  med sekretærer, der var 
på ferie, eller havde travlt, eller flyttede osv., og med kollegaer, som har deres 
helt normale hverdag og derfor ikke kan svare og fi nde informationer med det 
samme. Jeg er faktisk sygemeldt, og det er kun være t muligt at lave denne 
ansøgning, fordi jeg ikke har mine normale forpligt elser - men lægen siger i hvert 
fald, at mine rygproblemer er  ikke blevet bedre ve d at sidde på computeren i 
dagevis og lave kæmpe-ansøgninger samt skrive hundr edsvis af mails. Det kan 
jeg også selv sige. 
 
Hvis ansøgningen nu bliver afvist, fordi initiative t passer ikke til de midler, 
kompetencenfonden støtter, så spørger jeg bare, hvo rdan og hvorfor man 
overhoved skal lave den slags netværksaktiviteter -  og hvorfor man skal spilde 
tid for ansøgninger, hvor opslaget ikke er entydigt  formuleret og man ikke får 
svar, når man spørger. Desuden er vi alle klar over , at det er helt latterligt at lave 
et opslag med 13 dage deadline. 
 
Hvad angår budgettet, så er det netop som jeg har prøvet at vise i mit budget: For de 
nævnte aktiviteter har jeg allerede indhentet 242.600 kr plus de 37.300 kr, som 
institutterne vil står for. Det, der endnu mangler for at gennemføre alt, netværket har 
organiseret, er 263.510 kr. Det er den sum, vi ansøger. Jeg skal nok lave det mere 
tydeligt ved at indføje totalbeløbet, som er 543.410 kr. 
 
Ansøgningsskemaet er i øvrigt misforståeligt. Kassen "Budget", forlånger, at man 
fremlægger "Cost of activity", som så bliver delt op i forskellige kategorier, for så at 
spørge igen efter "Total". Jeg forstår faktisk ikke, hvad forskellen mellem "Cost of 
activity" og "Total" skal være - men hele skemaet passer jo ikke til de aktiviteter, 
kompetencefonden støtter blandt andet. Det var netop mit spørgsmål til Finn Folkmann, 
men jeg har aldrig fået svar. 
 
Jeg går ud fra, at på dette skema kun indsættes det beløb vi ansøger, nemlig 263.510.  
  
Vedhæftet finder du den aktualiserede form af min ansøgning. Den er endnu en gang 
lavet om, fordi det har nu vist sig, at man skal vedhæfte ekstra-materiale - men der er 
kun mulighed for at vedhæfte en eneste fil, selvom de forlanger, at man vedhæfter både 
ansøgningen og medlems-listen separat. Nu er det alt i et eneste dokument. 
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Så sender jeg nu ansøgningen - og så skal vi se, om det hele har været et spild af tid 
og arbejde. 
 
Bedste hilsener 
 
Linda 
 
 
 
LMK sender denne mailveksel rundt til forskernetværkets bestyrelse for at 
informere dem om, at efter alt arbejde i de sidste 10 dage ser det ud, at det hele 
har været et spilt af tid. En sigende kommentarer fra bestyrelsen skal citeres: 
 
Dear all, 
 
I see one positive reason for returning to theology. At least they have eternity to put 
their hope in. As for university administration, forget about it! 
 
 

 
 
 
LMK har skrevet ca. 100 mails, mange af dem udførlige, i ansøgningens forløb. Hun har 
ikke talt de timer, hun har siddet på computeren for det. 

LMK var sygemeldt i hele perioden beskrevet ovenfor. Hvis hun havde været på arbejde i 
disse 10 dage, ville hun aldrig have magtet at lave ansøgningen af denne omfang færdig inden 
denne korte periode. Alligevel har hendes læge konstateret, at hendes alvorlige rygproblemer 
er ikke blevet spor bedre pga. denne yderlige stres på computeren. 

Det var meget opmuntrende at så få at vide, at det hele formodentligt har alligevel været 
et spild af tid – pga. manglende professionalitet i universitetets og instituttets 
administration. 

 

Den udarbejdede ansøgning er vedlagt som bilag 5. Den viser, hvilket arbejde der går 
ind i sådan en ansøgning – og hvilket spild af tid det er pga. den fremførte 
uprofessionalitet i universitetets administration. 

 
Det forventes, at hele processen – 12 dages arbejde – har været et spild af tid og energi. 
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Epilog 
 
Mail til LMK fra Kompetencefonden på AU, 17. december 2010 
 

Tak for din ansøgning om støtte af APU og trepartsmidler til en kompetenceaktivitet. Der 
er i alt indkommet 350 ansøgninger, hvoraf flere ansøgninger dækker over større grupper af 
medarbejdere. 

 

Udvalget, bestående af fællestillidsrepræsentant Finn Folkmann, tillidsrepræsentant Ole 
Højberg, dekan Bodil Due og HR vicedirektør Louise Gade, har ud fra de gældende 
kriterier lavet en fordeling af midlerne. 

På grund af antallet af ansøgere og at det samlede ansøgte beløb er langt større end puljens 
størrelse, har udvalget været nødsaget til at fordele midlerne ud fra nogle prioriterede 
kriterier, hvilket betyder at din ansøgning desværre ikke vil blive imødekommet. 

Vi kan oplyse, at der i 2011 vil være nye muligheder for at søge kompetencemidler, hvilket 
bliver lagt på hjemmesiden under HR-portalen. 

Med venlig hilsen 

 

 
Mail til forskergruppens bestyrelse, 17. december 2010: 
 
Dear Anders, Vinicius, and Niels 
 
It was to be expected - two weeks of work, endless mails, endless "Ärger", and all for 
nothing. What are their criteria? They never stated on their webpage, they never 
answered my questions, they do not say in their notice of rejection. 
 
I refuse to continue working with any extra actitivities for Aarhus Universitet under these 
degrading working conditions. 
 
There are two questions I would like to clarify with you: 
1. Which is the right authority where we can complain about this incredible process? 
     (Cf. the documentation attached.) I would not mind sending it to the rektor. 
2. What are we going to do with our initiative? 
 
As to point 1, I suppose I should send this mail to my institutleder. It was he who gave the 
false information that the Kompetencefond is the right one to apply to, and who, when I 

Tina Jensen 
Afdelingsleder 
 
Telefon: 8942 1108 
Mobil:   

Journalkontoret 
 

admtje@jobsys.au.dk 
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reminded him about this, he said that we would find other possibilities in case of a 
rejection.  
I will, however, NOT write a single renewed application to some other fund. 
 
I think that it should be the three of us - the Board for the new research network - that write 
to my institutleder Niels Lehmann. It gives more weight than just me. 
 
However, this case is not done with writing to my institutleder. This process is a scandal, 
and I will send a complaint to some higher point in the hierarchy. Again, I would like you 
to support this, since it is a problem for an entire research initiative (which we represent) 
and not just for a single researcher.  
 
As to point 2, I repeat: I am not going to do any further extra work for this university, 
unless they give me working conditions worthy of a qualified and internationally renowned 
scholar. 
 
Please let me know how you think we should proceed. I would like to get this off my desk 
before Christmas. There is enough university problems spoiling my Christmas already. 
 
It would, by the way, be no problem for me to send this documentation to Dansk 
Magisterforening or to a journalist. I think that it should be made public how AU treats its 
excellent staff. 
 
All the best, 
 
Linda 

 
 
 
LMK har aldrig fået svar fra et eneste medlem fra bestyrelsen. Hun regner ikke længere 
med, at forskernetværket vil fortsætte at eksistere. 
 
Den 18. december 2010 sendte hun den følgende mail til et medlem i Aarhus Universitets 
bestyrelse, som hun kender fra personlige samtaler om udviklingsmuligheder for 
Musikvidenskab på AU. Dette medlem er en meget højstående person i det danske 
kulturliv og var meget rystet at høre om de erfaringer, LMK laver som professor på AU. 
Eftersom kompetencefondsansøgningen afslører alvorlige strukturelle fejl i AUs 
administration, besluttede LMK sig at informere dette bestyrelsesmedlem og bede om at 
sagen tages op på højere plan, så at den slags strukturelle problemer ikke længere 
bremser AUs udvikling.  
 
 
Kære N. 
 
Jeg vil gerne informere dig som bestyrelsesmedlem for AU om en sag, som skulle blive kendt 
til ledelsen. Det handler om Det Humanistiske Fakultets opslag for universitetsinterne midler 
til kompetenceudvikling, som blev offentliggjort den 2. november med en frist til 15. 
november. 
 
Eftersom jeg havde netop grundlagt forskernetværket ”Comparative Cultural History”, som 
blev mødt med begejstring af kollegaer fra fem forskellige institutter på det Humanistiske 
Fakultet, syntes dette opslag at være den ideale lejlighed for at starte netværkets arbejde med 
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nogle initiativer, som delvist allerede var planlagt i 2011 og delvist måtte udvikles under høj 
tidspres inden i den korte ansøgningsfrist. 
Jeg har dokumenteret hele forløbet, som blev afsluttet i går. Problemet er ikke primært, at vi 
fik afslag. Problemet er,  
 

1. at fakultetet i sit opslag ikke har formuleret ansøgningskriterier ud over nogle 
helt almindelige slagord; 

2. at de personer, som blev nævnt som kontaktpersoner, 
a) svarede på mit spørgsmål vedr. kriterier kun med yderligere intetsigende  
    slagord (som "nytænkning" og "innovation") 
b) svarede slet ikke på mit endelige spørgsmål, hvad der forstås under 
    "kompetenceaktiviteter" 

3. at det kriterium, som jeg til sidst fik nævnt fra institutlederen, var ukorrekt 
(som han selv indrømmede det indirekte den 15. november) 

4. at afslaget nævner "nogle prioriterede kriterier" som grundlag til deres 
beslutning - men hvad disse kriterier er, bliver stadig ikke nævnt. 

 
Ved et tysk universitet ville det her kaldes for "manglende transparens" og vilkårlige 
beslutningsprocesser. 
 
Min kollega fra et andet institut informerede mig desuden om, at den centrale administration 
vidste siden sommer, at de kunne lave et opslag for kompetencemidler. Opslaget alligevel 
ikke blev lavet inden 2. november, med frist den 15. november. Efter min erfaring tilsvarer 
det AUs princip, at forskere bliver tvunget at arbejde under ekstrem tidspres - i min erfaring 
er det et i høj grad problematisk princip der ikke kan føre til de bedste resultater. Kollegaen 
nævnte, at sit instituts administration ville klage over den slags procedure. Jeg frygter bare, at 
der findes for få, der til sidst vover at sige noget her på universitetet. Selvom vreden iblandt 
kollegaerne er stor. 
 
Du kan læse i min dokumentation, hvor megen tid og arbejde jeg har spildt for denne 
ansøgning - og det i en tid, hvor jeg var sygemeldt pga. alvorlige rygproblemer (som i hvert 
fald ikke er blevet bedre i disse to uger, jeg brugte for ansøgningen).  
 
Som professor med international erfaring kan jeg bekræfte, at der hersker vanskelige 
forsknings- og arbejdsvilkår for humanister på alle universiteter. Alligevel har jeg aldrig 
oplevet sådan en arrogance og foragt for det store potentiale af det videnskabelige personale 
som på Aarhus Universitet. 
 
Rent økonomisk er det mærkeligt, at 
 

a) forskernes forskningstid bliver spildt på denne måde (det ville endnu være en helt 
anden diskussion, hvad forskningstid og tid for forskningsadministration er) 

b) AUs administration, hvis budget er blevet øget så meget i den senere tid, er så 
uprofessionel med hensyn til at støtte AUs forskere. 

 
Jeg tror, det her er et alvorligt problem på Aarhus Universitet. Eftersom denne proces er sket 
på fakultetet og direkte under dekanen, giver det ingen mening at sende min klage til 
dekanatet.  
Hvis du mener, at disse vilkår skulle ændres (og der overhovedet kunne være en chance for 
forandringer i dette hensyn på universitetet), ville jeg bede dig om at fremlægge sagen til det 
passende sted på universitetet. Hvis jeg gør det fra min position, er da ingen stor chance, at 
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sagen bliver kendt til den egentlige ledelse, der jo gerne vil fremme forskningsaktiviteter og 
innovative netværk på universitetet. 
 
Afsluttende vil jeg gentage, at jeg ikke klager over selve afgørelse, men over: 

• den manglende transparens vedr. ansøgningskriterier; 
• administrationens uprofessionel adfærd med hensyn til at besvare formale spørgsmål; 
• en helt latterlig ansøgningsfrist. 

 
Mange tak og mange hjertelige hilsener 
 
Linda 
 
 
vedlagt: 

- dokumentation 
- ansøgning 

 
Bestyrelsesmedlemmet har aldrig reageret på denne mail. 
 
 
 
 
Mail fra LMK til institutleder Niels Lehmann, 21. d ecember 2010 
 

Kære Niels 
 
[...] 
 
Endnu en anden sag, som skulle snart drøftes (men ikke den 13. januar, det er en anden sag). 
Nedenunder finder du Kompetencefondens afgørelse.  
 
Kompetencefondens repræsentanter har  

• aldrig formuleret klare kriterier i sit opslag; 
• ikke svaret på mine anmodninger at definere hvad ”kompetenceaktiviteter” er og om 

vores netværk ville være kvalificeret for sådan an ansøgning; 
• nævnt "nogle prioriterede kriterier" som grundlag til deres beslutning i afslags-

meddelelsen – men stadig ikke siger, hvad disse kriterier egentligt er. 
 
Det er umuligt at arbejde under disse vilkår. 
 
Du skrev den 15. november, at hvis ansøgningen ikke imødekommes ved Kompetencefonden, 
måtte vi se på, hvor vi ellers kan sende den hen. Det er en sag, der skulle angribes i januar. 
Forskernetværket ”Comparative Cultural History” forener forskere fra 5 forskellige institutter 
samt repræsentanter fra eksterne institutioner, som viste stor entusiasme for initiativet – det 
ville faktisk være syndt, hvis netværket skulle dø før det kom i livet. Især, fordi dette initiativ 
tilsvarer eksakt den faglige udviklingsproces og dekanatets ønsker. 
Derudover ville det være i høj grad pinligt for AU, hvis jeg blev tvunget til at aflyse 
nationalisme-symposiet og skrive til vore kollegaer i Oxford, Prag, Amsterdam, Helskinki, 
København og Brasilian samt til den Brasilianske Ambassadør, at universitetet desværre ikke 
støtter dette arrangement. 
 
Jeg håber altså, at de 2 ugers arbejde med denne ansøgning kan bruges til noget. 
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Hvis det ikke er pressende med arbejdstidsregnskabet pga. deadlines, tager vi det bare rolig; 
jeg har jo noteret alt, der på en eller anden måde skulle komme ind. 
 
Nu håber jeg, at du får nogle rolige og glædelige juledage på trods af alle forpligtelser, og 
ønsker dig alt godt for 2011. 
 
Mange gode ønsker 
 
Linda 
 

 

Mail til LMK fra institutlederen, 23. december 2010 

Kære Linda. 
 
[...] 
 
Dernæst kompetencefonden: Der var ganske rigtigt tale om et meget mærkeligt opslag, som 
det var svært at gennemskue mulighederne i. Vi skal naturligvis tale videre om, hvor man så 
kan forestille sig at hente midler. Desværre sker det jo hele tiden - og faktisk i stigende grad, 
fordi flere midler bliver konkurrenceudsatte - at man søger uden held, og desværre er mange 
gode tiltag helt og aldeles afhængige af ekstern finansiering, så aflysninger (og 
arbejdsmæssigt tidsspilde) hører til dagens orden. Men vi lægger os naturligvis ikke ned uden 
videre og må tænke i alternativer efter jul. 
 
Også alt det bedste til dig og rigtig glædelig jul 
N 
 
 
 
Mail til institutlederen, 23. december 2010 
 
Kære Niels 
 
[...] 
 
Hvad angår kompetencefonden, så er manglende transparens faktisk et strukturelt problem, 
som universitetet skulle drøfte, hvis de fortsat vil få gode ansøgninger. Jeg har set netop dette 
problem i opslaget, og netop derfor har jeg gjort alt for at få et korrekt udsagn om kriterierne 
både fra kontaktpersonerne og dig – forgæves, som det nu viser sig. 
 
Det er helt normalt, at konkurrencen for forskningsmidler er stor – men internationalt kan 
man som forsker stole på, at funderede indholde, tværfaglige netværk der inddrager 
anerkendte medarbejdere, og et internationalt arbejdsniveau selvfølgeligt får den nødvendige 
støtte. Hvis man ikke kan stole på det her, så giver det ingen mening at investere flere ugers 
tid i ansøgninger. 
 
Glædelig jul og nogle rolige dage til dig 
 
Linda 
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Mail fra institutlederen, 28. december 2010 
 
Kære Linda. 
 
[...] 
 
PS. der er ingen tvivl om, at vi bruger for mange kræfter på ansøgninger, men det er 
desværre en del af spillet - ikke mindst i en tid, hvor flere og flere midler gøre 
konkurrenceudsatte (som det hedder). 
 
 
 
Mail til institutlederen, 28. december 2010 
 
Kære Niels 
 
[...] 
 
>PS. der er ingen tvivl om, at vi bruger for mange kræfter på ansøgninger, men det er 
>desværre en del af spillet - ikke mindst i en tid, hvor flere og flere midler gøre 
>konkurrenceudsatte (som det hedder). 
 
Hvis der findes urimelige arbejdsvilkår som manglende transparens og umulige 
ansøgningsfrister, så skulle det drøftes med ledelsen, fordi vi skal jo kunne arbejde i et dueligt 
system. 
Hvis den slags vilkår alligevel simpelthen regnes som en del af spillet, så må da overvejes, 
hvor meget man investerer i den slags spil. På tysk ville man kalde det for ”Kosten-Nutzen-
Analyse”. 
 
Et godt nyt år og på gensyn 
 
Linda 
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c) Hvad er forksningstid? Del 1: Fænomenet ”timeregnskab” 
 
Det er en oplevelse for en udenlandsk professor at lære, hvad et ”timeregnskab” er. LMK 
blev aldrig informeret om dette fænomen på danske universiteter; i løbet af hendes første 
semester på Aarhus Universitet nævnte faglederen kun, at der skal laves et timeregnskab, men 
at institutlederen og faglederen var blevet enige, at LMK ikke skulle lave det i de første 2 
semestre, dvs. mens kaldelsesproces endnu var i gang.  
LMK arbejdede selvfølgeligt helt normalt i denne tid og investerede en stor del tid bl.a. i 
vejledning af de studerende. I kollegiumskredsen var der nogen diskussion om timeregnskabet 
i marts/april 2010, fordi dekanen havde opsagt arbejdstidsaftaler og der skulle meldes ind, 
hvad de ansatte mente skulle gå ind i den nye timeregnskabsmodel, men LMK fik aldrig 
svar på, hvad der normalt går ind – og hvad ikke. 
Til sidst aftalte LMK et møde med tillidsmanden på instituttet, for at finde ud om 
timeregnskabets mekanismer. Der blev hun informeret om, at: 

- den normale studentervejledning beregnes med 15 minutter per semester; 
- der er faste takster for al slags aktiviteter – men der er også mange aktiviter, som 

aldrig går in i timeregnskabet; 
- at de hundredsvis af mails, om LMK udvekslede  

   a) med studerende (vejledning) 
   b) med kollegaer (studieordningsspørgsmål, undervisningsspørgsmål) 
regnes for ingenting; 

- alt arbejde og alt yderligere engagement, der ikke har en kategori i timeregnskabet, 
regnes for hendes ”forskningstid”. 

 
Hvis man kigger på timeregnskabet med historisk viden, så minder timeregnskabet 
uhyggeligt om planøkonomi. Desværre er konsekvenserne de samme, som de blev 
iagttaget i socialistiske systemer: Der laves kun det nødvendige, der går ind i timeregnskabet 
– alt ekstra-engagement dør ud, fordi det bliver jo ikke anerkendt som ”arbejde” (dvs. 
med takster i timeregnskabet) og bliver fratrukket fra VIPernes forskningstid, som, hvis man 
kigger på den forskning de alligevel laver, betyder, at det bliver fratrukket fra deres fritid. 
 
Efter LMK havde begyndt at indse, hvad timeregnskab betyder og hvilke konsekvenser det 
har, bad hun institutlederen om at alligevel kunne lave et timeregnskab for forårssemestret 
2011. Ud over de normale undervisningsforpligtelser havde hun  

- organiseret og gennemført en konference den 22./23. april; 
- udviklet undervisningsideer til flere kurser; 
- lavet en udførlig ansøgning for en gæsteprofessor (som regnes som forskningstid, men 

institutlederen var beredt til at godkende 30 timer for timeregnskabet, fordi i 
ansøgningen gik da også undervisningsudvikling i form af international kooperation i 
Summer Schools ind); 

- engageret sig i organisationen og præsentationer på Alumnedagen; 
- holdt yderligere foredrag i Æstetisk Seminar og Musikvidenskabens Uge 10. 
- vejledt og skrevet bedømmelser for hendes tyske phd-studerende, der til sidst skal 

aflevere på AU; 
- begyndt at opbygge et tværfagligt samarbejde med Danmarkshistorien.dk. 

 
Indtil nu har hun ikke fået svar fra institutlederen, hvor mange timer hun kan sætte ind for 
disse poster.  
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For en udenlandsk professor er det et overraskende fænomen, at forskning, 
undervisning og administration måles nøjagtigt i timer og faktorer. Men det er endnu 
mere overraskende, hvor lidt der beregnes for det egentlige arbejde, der laves. Det mest 
overraskende er alligevel, at: 

a) vejledning, dvs. de studerendes uddannelse, regnes så ringe – enten må professoren 
offre sin fritid, eller uddannelsen bliver betragteligt skåret; 

b) en stor del arbejde, som i hvert fald IKKE er forskning, bliver betegnet som 
”forskningstid” og derfor ikke kommer ind på timere gnskabet. 
 

En professor, som har lang erfaring med akademiske processer, kan kun drage én konklusion:  

Såvel motivationen som også det faktiske engagement, som er fundamentet til et godt 
arbejde på universitetet, bliver tilintetgjort af sådan et regnskabssystem. 
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d) Hvad er forksningstid? Del 2: To fejltagelser, et tegn på uprofessionalitet  
     og det tyske studentermedhjælpsprincip 
 
Spørgsmålene vedr. timeregnskabet har vist, at der regnes under ”forskningstid”: 

1. ansøgninger om forskningsmidler 
2. etablering af netværk (som er primært et administrativt arbejde) 
3. ansøgning om midler til en gæsteprofessor 
4. deltagelse i videreuddannelseskurser, der har med forskningsadministration at gøre 
5. alt ekstra-vejledning, der går ud over de små tilladte takster, 
6. alle drøftelser med kollegaerne vedr. studieordning og undervisningsspørgsmål, 
7. alt ekstra-arbejde, der ikke har sin kategori i timeregnskabet. 

 
Mens punkt 5–7 er det naturlige fænomen, at overtidsarbejde ikke får betaling, som 
findes overalt i erhvervslivet, vidner punkt 1–4 om en alvorlig misforståelse, hvad 
”forskning” er. 
 
Punkt 1–4 står for forskningsadminstration. Forskningsadministration har ingenting 
med forskning at gøre – og det er en fatal fejltagelse at mene, at det forbedrer 
forskningens kvalitetet og ydelse, hvis en professor er tvunget at overtage det arbejde, 
en TAP eller endogså en studentermedhjælp kunne uden problemer lave. 

Har Aarhus Universitet så mange penge, at VIPernes forskningstid kan spildes for 
at beregne, hvor megen kaffe og småkager der bruges for hver pause på en 
konference? 

Har Aarhus Universitet så mange penge, at professorer kan sagtens stå ved 
kopimaskinen for at forberede bilagene til ansøgninger – eller også for at forberede 
læsematerialet til deres studerende? 

Har Aarhus Universitet så mange penge, at VIPer kan bruge hele eftermiddage for 
at skrive adresser på konvulutter, der bruges for konferenceinvitationer? 

 

Her er tale om 2 alvorlige fejltagelser: 

1. Forskningstid bliver brugt for adminstration. 

2. VIPer må tage sig af hele administrationen i et forskningsinitiativ, uden at 
enkelte opgaver kan overdrages til administrative medarbejdere eller 
studentermedhjælp. 

 

Ad 1: 
Hvis den enorme tid, forskningsadminstriation kræver, bliver fratrukket fra VIPernes 
forskningstid, er det en naturlig konsekvens, at engagementet bliver ringere og ringere og 
til sidst der laves kun det højst nødvendige – hvorfor skal man overtage det enorme 
arbejde at organisere forskernetværk eller konferencer, hvis det ikke bliver anerkendt 
som ”arbejde” og kun æder VIPerens forskningstid? 
 

Ad 2: 
På enhvert tysk og mange andre undenlandske universiter er det en selvfølge, at en VIP på 
lektor- eller professor-niveau har deres egen studentermedhjælp til rådighed – med 4–5 
timer om ugen. Det er en selvfølge, at studentermedhjælp laver de kopier og de 
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budgetteringer, en professor skal bruge i sammenhæng med forksningsadministration – eller 
også for undervisning. 
 
Denmark er stolt over sin demokratiske tradition. Hvis alligevel det altafgørende 
ligheds-princip betyder, at der ikke skelnes i arbejdsopgaverne ifølge kompentencer, så 
har det ingenting med demokratiske principper at gøre, men er et tegn på 
uprofessionalitet. Eller ville en direktør på en virksomhed selv lave de kopier og 
beregninger, han skal bruge i en præsentation? 

 

Et postscriptum til det tyske studentermedhjælpsprincip: Dette princip bliver IKKE brugt til 
udnyttelse af fattige studenter og forfremmelse af professorernes arrogance. 
Studentermedhjælpere vælges fra de bedste studerende i et årgang: Arbejdsforholdet til 
professoren betyder, at de får en uddannelse i forskningsarbejde og administration – og 
disse studerende bliver ved. De fleste af de tyske professor har begyndt deres karriere som 
studentermedhjælp. 
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9. Internationalisering: 
At forhindre sammenligning med den internationale 

konkurrence 
 
 
”Hvis man kigger på instituttet udefra, får man indtrykket, at det her er et lukket 
værksted.” 

(den lektor, som er ansvarlig for internationalisering  
på IÆF, i en samtale den 27. september 2010) 
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Min ansættelse igennem kaldelsesprocessen var forbundet med den eksplicite opgave at 
fremme internationaliseringen på instituttet og på fakultetet – en oplagt opgave, fordi jeg har 
erfaring i forskning og universitetsundervisning i Tyskland, USA, Italien, England og 
Sydkorea (samt Danmark siden 2008), er medlem i flere internationale forskernetværk, har 
organiseret flere internationale konferencer og kender den internationale diskussion i 
Musikvidenskab i detalje. Som tidligere institutleder på Frankfurts Universitet kender jeg 
desuden meget til international uddannelsesudvikling og universitetsstrategiske processer.  
 
Efter lidt mere end ét år på IÆF, Aarhus Universitet, må jeg sammenfatte muligheden for 
internationalisering i de følgende punkter: 
 

a) det er umuligt at tiltrække internationale phd-studerende pga. 4+4-systemet 

b) det er umuligt at tiltrække internationale ERASMUS-studerende, fordi alt i 
musikvidenskab undervises på dansk 

c) det er umuligt at tiltrække internationale kollegaer og begavede phd-studerende for 
gæsteophold, fordi der laves slet ikke Musikvidenskab på IÆF 

d) det er umuligt at invitere internationalt anerkendte professorer som gæsteforelæsere, 
fordi der findes ingen interesse for deres forskningstemaer på mit institut 

e) når det lykkes at invitere en internationalt anerkendt gæsteprofessor med en ansøgning 
til AUFF, er det en skam at konfrontere ham med 
- at vore musikvidenskabs-studerende ikke behøver kunne læse noder  
   (også på kandidat-niveau) 
- at vore musikvidenskabs-studerende på kandidat-niveau kender ikke til  
   repertoire som ”De Fire Årstider” eller Beethovens ”Eroica” og der er heller  
   ikke krav at de skulle kende til det 
- at vore musikvidenskabs-studerende har ingen interesse i klassisk musik  
   og musikhistorie, og er der heller ikke krav at de skulle have det 

f) det er næsten umuligt at grundlægge en forskergruppe med en orientering på 
internationalt niveau, fordi der må diskuteres teorier og filosofiske begreb med det 
samme, mens det nødvendige kildefundament til et internationalt anerkendt arbejde 
bliver betragtet som ”empirisk” hjælpemiddel af mindre værdi 

g) det er vanskeligt at planlægge internationale konference- og foredragsrejser, fordi jeg 
ikke får at vide, hvornår jeg skal undervise inden kort før semestret starter 
=> i den internationale akademiske verden er det faktisk normalt, at en professor  
      har sine faste undervisningstider og dermed kan planlægge forsknings-  
      og konferencerejser langt i forvejen 

 
Disse punkter er resultatet af egne erfaringer og samtaler med forskellige ledelsesrepræsen-
tanter.  
 
Med hensyn til 4+4-systemet, som forhindrer at tiltrække begavede internationale phd-
studerende, blev der sagt i ledelsen, at jeg skulle simpelthen prøve at tiltrække BA-studerende 
til AU, som så kunne blive interesseret i at blive og ansøge et 4+4-stipendium. Jeg må 
desværre sige, at dette syn er i høj grad realitetsfjernt – der findes ingen international student, 
som ville lære dansk kun for at tilbringe ét eller flere semestre på et universitet, hvor der 
næsten udelukkende undervises på dansk og hvor Musikvidenskaben har ingen faglig 
identitet. Aarhus Universitet har desværre ikke nok at tilbyde for at tiltrække internationale 
studerende på BA- og KA-niveau – mens phd-uddannelsen er spærret til udenlandske 
studerende pga. 4+4-systemet. 
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Såvel internationale som danske kollegaer på mit fakultet har bekræftet, at min analyse af 
internationaliseringens situation på IÆF desværre er helt korrekt.  
 
Den internationale koordinator på IÆF har inviteret mig til en samtale for at drøfte, hvordan 
internationalisering overhovedet kunne fremmes på instituttet – ”set udefra, ligner dette 
institut et lukket værksted”. Efter instituttets sidste medarbejdermøde (23. august 2010), hvor 
nye strategier i forskning og undervisning blev fremlagt, var hendes konklusion, at 
internationalisering spiller overhovedet ingen rolle i institutledelsens tænkning. 
 
Det er faktisk umuligt at opfylde internationaliseringsopgaven under de forhold, der 
skildres i hele denne dokumentation. Efter min erfaring er et internationalt klima 
overhovedet ikke ønsket på IÆF – det er faktisk temmelig oplagt hvorfor. 
Eftersom jeg som forsker har mange internationale kontakter og er ved at organisere 
flere internationale konferencer i 2011/2012, vil det være vanskeligt at kunne skjule i 
længden for den internationale academic community hvordan det står til med 
Musikvidenskab på Aarhus Universitet. Det er i høj grad problematisk for mig som 
forsker med en international reputation – og det er en skam for Aarhus Universitet. 
 
 
Postscriptum: 
Ved et tilfælde fandt jeg følgende referat på IÆFs First Class forum, under den forældete 
konference ÆST Strategi (som indeholder kun mails fra 2007). Referatet fra 28. oktober 
2007 viser, at den iøjefaldende ringe grad af internationalisering på instituttet har været 
kendt som et problem i flere år allerede. Men det har åbenbart aldrig ført til handling.  
 
Referat af gruppediskussion med fokus på internationalisering 

� deltagere: Lise Barrit, Eva Warrer, Lis Møller, Jacob Wamberg og Henrik Kaare Nielsen 

Vi tog udgangspunkt i en fælles undren over, at vore studerende ikke i højere grad benytter sig af de 
foreliggende muligheder for at studere i udlandet. Problemet er ingenlunde begrænset til de æstetiske fag, og vi 
mente, at det måtte være en opgave for Internationalt Sekretariat at belyse baggrunden herfor samt bidrage til en 
diskussion af mulige initiativer til overvindelse heraf. 

Gruppen fandt det endvidere vigtigt, at vi opretholder en relativt bred vifte af udvekslingsaftaler. 
Herunder kunne vi overveje i højere grad at indbygge lærerudveksling i aftalerne. Den hedengangne mulighed 
for at invitere gæsteprofessorer til længere ophold på instituttet savnes og burde genindføres. Tanken om ”joint 
degree” fandt derimod ikke opbakning – ud fra devisen, at et udlandsophold må handle om at møde en anden 
version af fagligheden end den, man får herhjemme. 
 M.h.t. at tiltrække udenlandske studerende mente vi, at en forbedring af hjemmesiderne (både på 
dansk og engelsk) ville være et vigtigt bidrag – ikke mindst ville en mere overskuelig, oversigtsagtig 
præsentation af undervisningudbudene styrke appellen. Og så bør der foretages en bedre koordinering af de 
engelsksprogede udbud på fakultetsniveau – i øjeblikket ligger de i vid udstrækning oven i hinanden! 

Vi var enige om, at dansk fortsat bør være det dominerende faglige sprog, men at en løbende 
opkvalificering af undervisernes engelskkundskaber m.h.p. en udvidelse af det engelsksprogede 
undervisningsudbud bør støttes. Det blev endvidere pointeret, at tilbudet til udenlandske studerende ikke blot 
gælder undervisningsforløb, men også kan omfatte praktikophold i kulturinstitutioner (er med gode resultater 
praktiseret med SOCRATES-studerende på ÆK). 

Endelig så vi en god pointe i at satse på at tiltrække studerende fra de skandinaviske lande, som vil 
kunne følge de dansksprogede forløb. 

Vi berørte desuden spørgsmålet om kandidatuddannelserne, hvor vi fandt de skitserede modeller lettere 
uigennemskuelige i deres implikationer. Bl.a. blev det gjort gældende, at vi jo allerede har 2 semestre med 
udstrakt valgfrihed (valgfagssemestret og specialesemestret); herudover har nogle fag et obligatorisk 
feltstudiesemester – så der forekommer ikke just at være for megen tid tilbage til at etablere en kernefaglighed af 
den ene eller den anden slags. 

M.h.t. forbindelsen til omverdenen pegede vi på en prioritering af opbygning og vedligeholdelse af 
kandidatnetværk samt et udvidet samarbejde med kunstneruddannelserne. 

På gruppens vegne, Henrik Kaare Nielsen 
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10. Kollegialitet og kompetence 
 
 
”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.”  
 

(Faglederen Pia Rasmussen i en mail fra 1. juli 2010) 
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a) En professor som undervisningsassistent 
     Diskussion om Musikhistorie-forløbet for 1. årgang, E10 
 
Studieordning: Musikhistorie, 1. semester  
(6 uger à 2 x 3 timer, fællesundervisning Thomas Holme Hansen, Linda Maria Koldau) 
 
Studieordningen siger 
 

Grundkursus i musikhistorie og –teori 
 
2. Kursusbeskrivelse 
2a. Formål: 
Ved bedømmelsen af prøvepræstationen vil der blive lagt vægt på, i hvor høj grad den 
studerende: 

• har opnået en forståelse af musik som historisk og musikteoretisk studiefelt. 
• forstår og kan redegøre for den anvendte faglitteratur. 
• evner at anvende og formidle de behandlede teoretiske og metodiske tilgange og 

problemstillinger. 
• demonstrerer grundlæggende færdigheder i informationssøgning og opgaveskrivning. 

 
2b. Undervisningsform: 
I den holdbaserede undervisning indgår forberedende gruppearbejde.  
 
2c. Undervisningssprog: 
Dansk 
 
2d. Kursusbeskrivelse: 
Formålet med disciplinen er at bibringe den studerende et grundlæggende indsigt i musik som 
historisk og musikteoretisk studiefelt gennem introduktioner til et udvalg af centrale 
teoretiske og metodiske tilgange og problemstillinger inden for historiografi og musiklære/-
teori. Desuden oparbejder den studerende erfaring med opgaveskrivning, herunder 
informationssøgning og –anvendelse. 
 

 PRØVEFORMER  

1 
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag 

Individuel Skriftlig Valg inden for 
udbudte emner 

1 uge   Indlevering 

BemærkningUnder forudsætning af aktiv, regelmæssig og tilfredsstillende deltagelse i mindst 75 % af den 
udbudte undervisning aflægges prøven som en bunden, skriftlig opgave af oversigtsmæssig og historiografisk 
karakter. Der stilles et mindre antal opgaver, hvoraf eksaminanden vælger én. Omfanget er 10-12 sider pr. 
studerende. 

 

 

2 
Eksaminander Produkt Produktramme Varighed Forberedelse Hjælpemidler Grundlag 

Individuel Skriftlig Udleveret/stillet 
spørgsmål 

2 uger   Indlevering 

BemærkningUden undervisningsdeltagelse aflægges prøven som en bunden, skriftlig opgave inden for et af 
faglærer tilstillet pensum (omfang: 500 sider). Opgaven har karakter af et antal mindre delopgaver, der 
tilsammen dækker disciplinens forskellige tematiske og metodiske aspekter. Opgavens omfang er 15-20 sider.  

 

 

 
 
=> Musikhistorie-kurset indeholder også den generelle indledning til informationssøgning og 
opgaveskrivning 
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Juni 2010:  
først aftale mellem Thomas og Linda, Thomas beder om, at  

- han får ansvaret for hele delen med informationssøgning, opgaveskrivning og 
vejledning, fordi han ”brænder for det” 

- at kurset skal få et fokus-tema og ikke blive kun ”generel musikhistorie”  
Linda erklærer sig enig i Thomas’ anmodninger. 

Der er diskussion om grundbogen, som skal benyttes.14 Efter en del diskussion, som også 
inddrager faglederen, erklærer Thomas sig enig i at benytte den nyeste udgave af Norton 
History of Western Musik, som byder på en historisk overblik og et stort antal af 
musikeksempler med noder, beskrivelser og lydeksempler og dermed kan godt benyttes som 
didaktisk materiale. 
 
 
4. Oktober 2010 
Linda og Thomas bliver enig om en jævn fordeling af undervisningstimer; Linda underviser 
mandags, Thomas torsdags (hvor Linda har ortopædiske behandlinger i Tyskland).  
Thomas spørger Linda om at lave et udkast for hendes undervisningstimer med læseopgaver 
og mulige opgaveformuleringer. Han er imod Lindas koncept, at de studerende skulle 3 gange 
i løbet af kurset lytte til et ”stort mesterværk” og skrive 1 side om deres indtryk og den 
information de kunne finde om dette værk: Eftersom han er ansvarlig for opgavevejledning, 
skal de ikke få skriftlige opgaver hos Linda, som ville forvirre dem. 
 
 
7. Oktober 2010 
Linda sender hendes reviderede undervisnings- og opgaveplan til Thomas, med forslag om 
mulige opgavetemaer. Hun beder Thomas at sende hende nogle informationer også om sin 
undervisning og sin koncept for opgaveskrivning og vejledning. 
 
 
 
Mail-udveksling 8. Oktober 2010 
 
Fra Thomas Holme Hansen:  

Kære Linda 
 
Tak for dine forslag til mulige opgave-emner. 
 
Sådan som jeg umiddelbart forstår 'Musikalske erhverv og institutioner', skal opgaverne dog 
ikke handle om musikken som sådan, de forskellige genrer, deres udvikling, osv. (jf. 
studieordningen). Opgaveemnerne skal være overskuelige, overkommelige at 'skære til' og 
mulige at søge litteratur til. 
Af (foreløbige!) stikord, som jeg selv har noteret kan nævnes: 

                                                 
14 LMK forslår, at der benyttes den nyeste udgave af Norton History of Western Music som grundbog for 
musikhistorie-undervisning, som er standardværket der bruges i USA. Thomas mener, at NHWM er 
"gammeldags", selvom han ikke kender den nyeste udgave. LMK giver klart signal, at hun har intet problem 
med at underviserne benytter forskellige historiske fremstillinger (som ville give de studerende indblik i 
forskellige perspektiver), men at hun selv gerne vil undervise med Norton som grundlag, fordi den nyeste 
udgave er en fremragende, helt moderne fremstilling. Thomas kommer ikke med et forslag om en alternativ 
grundbog.  
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et pladeselskab, et koncerthus, evt. en by, et konservatorium, Collegium Musicum, et 
musikforlag, kapelmester, stadsmusikant, instrumentbygger, nodetrykker, musiker, osv. 
(selvfølgelig med en eller anden tidsmæssig/geografisk/osv. fiksering/afgrænsning). 
 
Blandt dine forslag mener jeg derfor, at følgende kan anvendes: 
- musik i klostret: liturgi og gregoriansk sang / musik i klostret: uddannelse -> et kloster 
- troubadours og trouvères: OK 
- Sangforeninger: OK 
- Wagners opera og dens institutionelle krav -> et operahus, opera i en bestemt by/region 
- Filmmusik som institution: Hollywood, filmmusikkens udvikling, dens forhold til den 
klassiske kompositionstradition -> Hollywoods filmmusik(-industri)(?) 
 
De følgende har jeg derimod svært ved at se under overskriften 'musikalske erhverv og 
institutioner': 
- Operaens genese 
- Kirkemusik i den tidlige barok 
- Symfoni som institution (koncert-væsenets genese) 
- Fra ansat til geni: vandlen i musikkerens position i årtierne omkring 1800 
- Program-musik: koncert-musik og mere 
- Musical i underholdnings-industrien 
 
Kan du acceptere, at der ændres som anført i den første gruppe? 
Kan du ikke enten ændre emnerne i den anden gruppe, elller komme med nye forslag? 
 
venligst 
thomas 
 
 
 
Fra Linda Maria Koldau 
 
Kære Thomas 
 
Tak for din mail. Det ser ud, som om vi har forskellige forestillinger om hvad ”erhverv” og 
”institutioner” alt kan omfatte i musikhistorien. Jeg er helt enig med den internationalt 
accepterede musikhistoriske fremstilling, at koncert-væsnet må betragtes som institution, og i 
lige måde er det et afgørende facet i musikkens erhverv, hvordan en musikkers status ændrer 
sig omkring 1800.  
 
Som det er fastskrevet i studieordningen, er de studerende frie at vælge, om de selv vil finde 
et tema eller tage ét af vores foreslag. Jeg kan derfor ikke se, hvorfor vi skulle indskrænke det 
brede spektrum, som Musikhistorie-kurset generelt byder, så meget og hvorfor vi ikke skulle 
vise de studerende, at de selvfølgeligt også kan skrive om en genre eller et konkret stykke 
musik – i perspektivet af dens erhvervs- eller institutionsmæssig funktion og kontekst.  
 
Du kan stole på, at jeg har tilrettelagt alle temaer med henblik til, om og hvordan de kan finde 
information om det og lave en opgave, der tilsvarer de krav, som stilles – og jeg vil være 
meget glad for at vejlede de studerende, hvis de vælger noget af mine opgaver eller kommer 
med egne ideer. 
 
Derfor vil jeg bibeholde alle temaer i gruppe 2.  
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Hvad angår gruppe 1: 
 
•  musik i klostret: liturgi og gregoriansk sang / musik i klostret: uddannelse -> et kloster 
=> det vil være meget nemmere for de studerende, hvis de vælger klostermusik generelt (med henblik til 
liturgi eller uddannelse) og følger det, de har lært i min undervisning og får i NHWM samt supplerende 
litteratur – ellers måtte de nemlig lave first-hand research om musikken i et bestemt kloster, og jeg tror 
faktisk, det ville kræve lidt for meget af en første-års student 
• troubadours og trouvères: OK 
• Sangforeninger: OK 
•  Wagners opera og dens institutionelle krav -> et operahus, opera i en bestemt by/region  
=> lad os sige: Wagner og Bayreuth (formuleringen betyder ikke, at de skal skrive om Wagners biografi, 
om musikdrama som genre osv., men jeg tror nok, at operahuset Bayreuth skulle forbindes med Wagner) 
• Filmmusik som institution: Hollywood, filmmusikkens udvikling, dens forhold til den klassiske 
kompositionstradition -> Hollywoods filmmusik(-industri)(?) 
=> det er OK 
 
Husk, at det er op til de studerene at vælge, hvad de egentligt vil lave. 
 
Jeg glæder mig til at se på dine lektioner og læseopgaver. 
 
Hjertelig hilsen  
 
Linda 
 
 
 
Fra Thomas Holme Hansen:  

Kære Linda 
 
Jeg må konstatere, at vi står meget langt fra hinanden mht. det konkrete indhold af 
musikhistorieforløbet, emnerne for de skriftlige eksamensopgaver, tolkningen af 
studieordningen, osv. 
 
Som BA-studieordningen er tænkt i sin helhed hvad angår musikhistorie, så forstår 
jeg det sådan, at 1. semester har karakter af en generel indføring i studiefeltet, og at 
de følgende 3 semestre så anvendes til at gå i dybden med de forskellige perioders 
musik og musikkultur, herunder (blandt andet) musikalske genrer, m.m.m. Af den 
grund finder jeg den tematiske ramme 'Musikalske erhverv og institutioner' god og 
anvendelig, og har derfor ikke forestillet mig at "de selvfølgeligt også kan skrive om en 
genre eller et konkret stykke musik". 
 
I min optik har meningen med etableringen af en tematisk ramme for forløbet været 
at gøre det nemmere for de studerende at 'navigere' i feltet, både mht. den ugentlige 
grundbogslæsning og mht. arbejdet med informationssøgning og den skriftlige 
opgave. Jeg har ikke tænkt mig at sætte meget rigide rammer op for emnevalget, 
men formuleringer som fx 'Kirkemusik i den tidlige barok' eller 'Fra ansat til geni: vandlen 
i musikkerens position i årtierne omkring 1800' giver overhovedet ingen mening i forhold 
til en opgave på 10-12 sider (og, undskyld mig, det er spørgsmålet om et emne som 
'fra ansat til geni' overhovedet giver mening!). 
 
Jeg har snakket med Pia om disse problemer, og på lærermødet på tirsdag vil der 
blive afsat tid til en nærmere snak om, hvordan den nye studieordning skal udmøntes 
i praksis, bl.a. på dette undervisningsforløb.  
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Min umiddelbare indstilling vil være, at eftersom jeg foretager den 'formelle' 
undervisning i problem-/synopsisformulering, er engageret i den formelle vejldning i 
informationssøgning, og giver de studerende vejledningen i selve opgaveskrivningen, 
så vil jeg foretrække, at jeg vejleder alle opgaver på årgangen, og dermed også 
træffer de i den forbindelse fornødne beslutninger. 
 
venligst 
Thomas 
 
 
 
Fra Linda Maria Koldau 
 
Kære Thomas, 
 
Jeg er helt enig, at vi ser meget forskelligt på forskellige aspekter af dette 
musikhistorieforløb. Det, der undrer mig i høj grad, er: 
 
1. at vi diskuterer og finder reguleringer til mine koncepter og mine lektioner, mens jeg har 
ikke fået en eneste information om din undervisning og dine koncepter, især i vejledning, 
indtil i dag; 
 
2. at det åbenbart er din fortolkning af studieordningen og din "optik", som lægges til 
målestok for dette forløb. 
 
Efter min forståelse består konsensus ikke deri, at den ene side bestemmer, og den andre 
finder sig i alt. Du vil nok huske at jeg har været åben for diskussion og kompromis (som 
altid behandlede mine koncepter) - men du vil også forstå, at der findes grænser. 
 

>Af den grund finder jeg den tematiske ramme 'Musikalske erhverv og institutioner' 
>god og anvendelig, og har derfor ikke  
>forestillet mig at "de selvfølgeligt også kan skrive om en genre eller et konkret stykke 
>musik". 
Desværre er det her et ufuldstandigt citat, som fordrejer meningen. Sætningen i min mail er: 
 
"at de selvfølgeligt også kan skrive om en genre eller et konkret stykke musik – i 
perspektivet af dens erhvervs- eller institutionsmæssig funktion og kontekst." 
 
Dermed har jeg taget hensyn til den ramme, som du har sat over musikhistorieforløbet (uden 
at det kræves i studieordningen). På samme tid har jeg bevaret en vis frihed, så at 
temarammen ikke bliver for snæver.  
Jeg må i øvrigt anmærke, at det er en mærkelig diskussionskultur at bruge ufuldstandige 
citater, så at meningen bliver fordrejet. 
  
Jeg har snakket med Pia om disse problemer, og på lærermødet på tirsdag vil der 
blive afsat tid til en nærmere snak om, hvordan den nye studieordning skal 
udmøntes i praksis, bl.a. på dette undervisningsforløb.  
Eftersom det har været kendt i lang tid, at jeg ikke kan være i Århus næste uge, synes jeg, at 
vores forløb ikke skal diskuteres på dette møde. Det har været klart fra starten, at vi to skal 
stå for dette forløb, så vil jeg nok gerne have chancen at være med i diskussionen. 
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Min umiddelbare indstilling vil være, at eftersom jeg foretager den 'formelle' 
undervisning i problem-/synopsisformulering, er engageret i den formelle vejldning i 
informationssøgning, og giver de studerende vejledningen i selve 
opgaveskrivningen, så vil jeg foretrække, at jeg vejleder alle opgaver på årgangen, 
og dermed også træffer de i den forbindelse fornødne beslutninger. 
Du vil sikkert forstå, at jeg skal ikke acceptere det. Forholdet i vores fællesundervisning er 
skævt nok, fordi du har, som du har bedt om, fået overladt alle lektioner med 
formalundervisning om opgaveskrivning og informationssøgning. Jeg skal ikke gå med i et 
forslag, der 
 
1. tager chancen fra de studerende, at de kan vælge et tema, hvor de gerne vil have mig som 
vejleder; 
2. reducerer min undervisning til informationslevering uden forbindelse til en anvendelse fra 
de studerendes side. 
 
Venligst 
  
Linda 
  

 
Denne mail blev også sendt til faglederen Pia Rasmussen, men den følgende kommentar: 
 

Kære Pia 
  
Tak for din mail.15 Jeg er helt enig med dit forslag om forårssemestret – netop det havde jeg 
også villet forslå til dig, ikke mindst, fordi jeg skal jo ikke kun undervise ”Musik, lyd og 
betydning”, men også et BA-valgfag. Selvfølgeligt kan jeg gerne overtage 1-2 lektioner i 
musikhistorie-forløbet, hvis Thomas og Erling ønsker det. 
  
Muligvis hænger dit forslag også sammen med den samtale, som Thomas åbenbart har haft 
med dig. Eftersom han har skildret sin side til dig, får du nu vores mail-udveksling fra i 
dag kopieret i denne mail; det sidste svar har jeg netop sendt.  
  

                                                 
15 Det her handler om en mail, som Linda Maria Koldau modtog netop kort inden Thomas Holme Hansens 
sidste mail (indgang kl. 10.59). Denne mail fra Pia Rasmussen havde åbenbart intet med Musikhistorie-
forløbet at gøre (Linda havde ikke inddraget faglederen i diskussionen med Thomas), men handler om næste 
års undervisning, som – ifølge Pia – skal besluttes på lærermødet den 14. oktober, hvor Linda ikke kan være 
tilstede. Men eftersom samme sag behandles i mailen, nemlig fællesundervisning og tjenesterejsen til 
København, må det spørges, om THH ikke allerede havde talt med Pia Rasmussen, før Pia sendte 
denne mail: 
”Kære Linda, 
Nu er du jo ikke med til lærermødet på tirsdag, og vi skal bl.a. snakke om fordeling af foråret undervisning. 
Jeg havde oprindelig skrevet både Thomas, Erling og dig på til Musikhistoriske og -teoretiske studier I, men 
det har aldrig været meningen I alle skulle indover det var blot jeg dengang ikke kunne overskue foråret også 
;-) 
Det vil nok være for meget patchwork for de studerende så tidligt i studiet, de har jo også Jens og Dorte som 
er inde i samme forløb, og udmønter sig i samme eksamen. Jeg vil derfor foreslå at det i år er Thomas og 
Erling der tager forløbet Musikhistoriske og -teoretiske studier I og du tager Musik og lyd som betydning, og 
dit BA-valgfag. Så kan de evt indkalde dig til en eller to lektioner hvis de får brug for noget support ;-) 
Håber du får det godt i Kbhvn i næste uge, hvad er det du skal til derovre og med hvem? bare af nysgerrighed, 
det er jo mit kære gamle institut hvis det altså er på musikinstiutttet. 
kh Pia.“ 
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Jeg vil gerne bede dig om, at dette forløb ikke diskuteres på det næste lærermøde. Du vil 
forstå, at jeg, som undervisder i dette forløb, vil gerne inddrages i diskussionen og 
beslutningerne om musikhistorie-forløbet.  
  
Det, du vil finde i det vedhæftede dokument, er kun den sidste del af vores diskussioner, som 
startede i juni. Jeg kan ikke forestille mig, at det er meningen af fællesundervisning og en 
god institutsøkonomi, at vi spilder vores tid med den slags diskussioner – der heller ikke 
nytter de studerende. 
  
Hjertelige hilsener 
  
Linda 
  
  
PS: I København laver jeg research for den korkonference i Lund den 14.-16. oktober, hvor 
jeg holder foredrag. Desuden mødes jeg med en del personer i det Kongelige Bibliotek og på 
universitetet for at tale om muligheder til forskningssamarbejde. 
 
 
 
Faglederens svar (stadig 8.10.2010): 
 
Kære Linda, jeg cc'er Thomas, for jeg mener han skal være med ind over denne snak da det 
jo er jeres undervisningsforløb det drejer sig om. 
 
Til Thomas: Linda har skrevet at hun ikke ønsker vi skal diskutere jeres forløb på 
lærermødet på tirsdag, hvor hun ikke selv kan være tilstede, hvilket er ganske forståeligt. 
 
Til Linda: 
 
Det er ærgerligt du ikke kan være med til lærermødet på tirsdag, det bliver alt alt for sent at 
skubbe denne diskussion til du kan være med engang i november. De studerende skal vide 
fra starten hvor kurset peger hen, også mht. til eksamen og hvad de kan skrive om her. 
En fri opgave er IKKE nødvendigvis en opgave de studerende helt selv kan bestemme, deres 
synopsis skal godkendes, og på den måde skal det sikres af de går i gang med en opgave de 
rent faktisk kan indfri på dette tidlige tidspunkt i studiet. Opgaven skal også være af 
"oversigtsmæssig karakter" som der står i studieordningen, og dermed ikke være om et 
enkelt værk eksempelvis. 
 
Thomas har meget lang erfaring med at undervise og vejlede musikstuderende på 1. år netop 
på dette tidspunkt i deres studie hvor de skal skrive deres første akademisk opgave, som r et 
utroligt sårbart sted. Han har virkelig godt styr på hvor stramt opgaver skal stilles, og jeg 
synes hans forslag lyder rigtig godt, også mht. til hvordan dine emner kunne ændre, og 
hvilke der er mindre brugbare i denne sammenhæng. 
 
Undervisningen i dette forløb, skal, som det fremgår af studieordningen, være af overordnet 
karakter og dermed ikke gå ned i enkeltværker, men se på store linier, historiografi, osv. 
Den ramme I har sat for forløbet synes jeg er rigtig fin og brugbar, men det er naturligvis 
vigtigt at temaerne befinder sig inden for denne ramme, og tager udgangspunkt i denne 
ramme, ikke for at være rigid, men for ikke at forvirre de nye studerende. 
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Hvis I ikke kan blive enige om rammerne for opgaveskrivningen er en mulig løsning at 
Thomas, som jo i forvejen tager sig af den del af undervisningen som henhører under 
opgaveskrivning, informationssøgning, hvordan man skriver en akademisk opgave osv. tager 
sig at hele den side af sagen: Altså opgavevejledning og synopsisgodkendelse. 
 
Vi bliver nødt til at finde en løsning på det INDEN efterårsferien, fordi kurset jo starter 
umiddelbart efter 
 
mange hilsner 
 
Pia 
 
 
 
LMKs private kommentar til denne mail: 
 
Denne mail viser, at den videre fremgangsmåde var allerede aftalt mellem faglederen og 
Thomas Holme Hansen, da Thomas skrev sin sidste mail (jf. fodnote 15 på s. 122). Det viser 
desuden, at den pædagogiske erfaring, som Linda Maria Koldau, bringer med fra 20 års som 
universitetsunderviser, spiller ingen rolle på afdelingen. Til sidst viser det, at det fælles forløb 
vil diskuteres i lærermødet, selvom Linda ikke kan være tilstede og har eksplicit bedt om, at 
dette forløb kun drøftes i hendes tilstedeværelse. 
 
LMK har ikke svaret på denne mail, men talt med IÆFs tillidsmand den 10. oktober 2010. 
Ifølge hans råd har hun sendt en dokumentation til studielederen Lars Kiel Bertelsen med 
følgende mail: 
 
 
 
10. oktober 2010 til studielederen 
 
Kære Lars 
 
Jeg vil gerne informere dig om en diskussion, der er i gang om fællesforløbet "Musikhistorie" 
for første årgang (6 uger fra uge 43-49), som jeg skal undervise sammen med Thomas Holme 
Hansen. Vedhæftet finder du en dokumentation af denne diskussion, som fandt sted den 8. 
oktober. Jeg har ikke taget stilling til Pias sidste mail indtil nu. 
 
Det jeg gerne vil fastholde er, at der er et problem med tilrettelæggelsen af dette forløb og at 
jeg ikke kan gå med i, at alt ansvar for kurset, de studerendes opgaver og vejledning og den 
endelige eksamen bliver overladt til Thomas, mens jeg kun skal levere 6 musikhistoriske 
forelæsninger uden mulighed at vejlede de studerende.  
 
Jeg synes heller ikke, at det er rimeligt, at  

- hele lærerkollegiet diskuterer og beslutter om indholdene og tilrættelæggelsen af et 
specielt kursus, som to fagundervisere skal stå for (der har aldrig været en lignende 
diskussion over ét af de kurser, som de andre på afdelingen underviser); 

- denne diskussion og beslutningsproces føres på et lærermøde, hvor én af de to 
undervisere ikke kan være tilstede. Pia har vidst siden september, at jeg er på 
forsknings- og konferencerejse i uge 41 og derfor ikke kan være tilstede på dette 
lærermøde, og det var kun sidste fredag, at hun og Thomas kom med meldingen, at 
vores kursus skal diskuteres og besluttes om på lærermødet næste tirsdag.  
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Ifølge Thomas' sidste mail må jeg i øvrigt gå ud fra, at min undervisningskoncept vil - hvis 
det overhovedet præsenteres på lærermødet - blive fremlagt på en fordrejet måde.  
 
Jeg ønsker ikke, at der skabes en stor diskussion ud af denne situation lige nu, fordi det ville 
gå ud over de studerende, som - hvis jeg insisterede på, at jeg underviser og vejleder dem - 
ville uvilkårligt instrumentaliseres i denne konflikt. 
Derimod vil jeg bede om, at vi vender tilbage til hele undervisningssituationen i 
Musikvidenskab med et møde ved slutningen af semestret, hvor faglederen og institutlederen 
skal være tilstede. Det er ikke kun dette kursus, det handler om, men problemerne er mere 
principielle. Der er forskellige lag i problematikken, som skulle diskuteres på sådan et møde, 
og  jeg tror, det vil være bedst at vente med det, indtil semestret kommer til sin slutning. 
 
Den bedste løsning, jeg kan se for Musikhistorie-kurset lige nu, er at hele kurset overlades til 
Thomas for dette efterår. Det er uholdbart for mig at undervise under disse vilkår, og jeg kan 
heller ikke se, at de studerende vil have gavn fra sådan et skævt forhold i deres kursus.  
Det ville glæde mig at få chancen at undervise de første-års-studerende - med al ansvar, en 
underviser skal have - i E2011, fordi jeg vil virkelig gerne formidle til dem, hvor spændende 
musikhistorie kan være. Men det må være under rimelige vilkår. 
 
Hvis du vil, kan jeg gerne ringe dig i morgen (jeg rejser i morgen aften fra Kiel) for at tale om 
denne situation. 
 
Jeg har ikke svaret på Pias sidste mail endnu, fordi jeg først vil gerne drøfte sagen med dig. 
Men jeg vil selvfølgeligt informere hende inden lærermødet om, at jeg har kontaktet dig.  
 
Hjertelig hilsen 
 
Linda 
 
 
 
Studielederens svar, 11. oktober 2010 
 
Kære Linda 
Tak for din orientering. På IÆF har vi jo organiseret os på den måde, at ansvaret for den 
enkeltfaglige undervisningsplanlægning og -udvikling ligger på afdelingerne med faglederen 
som ansvarlig nøgleperson, mens ansvaret for den fælles undervisning og den overordnede 
udvikling af undervisning og pædagogik ligger hos mig som studieleder. Derfor synes jeg det 
er rigtigst, at I diskuterer spørgsmålene lokalt, og forsøger at finde nogle fornuftige 
kompromis'er. Hvis problemerne har karakter af samarbejdsvanskeligheder er det 
Institutlederen, altså Niels, der skal inddrages, sådan som du også lægger op til. Jeg synes dit 
forslag om at holde et møde mellem dig, Niels og Pia er meget fornuftigt, men måske bør I 
faktisk gøre det hurtigst muligt og ikke vente til efter semesteret er slut? Det ville jeg nok 
mene, selv om jeg godt kan forstå dit betænksomme ønske om for de studerendes skyld at 
vente. 
mvh 
Lars 
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LMK talte igen med tillidsmanden den 11. oktober 2010, som viste sig forundret over 
studielederens svar. LMK sendte så dokumentationen til institutlederen Niels Lehmann (med 
samme mail som hun havde sendt til studielederen) og følgende mail til faglederen: 
 
 
Til faglederen, 12. oktober 2010 

Kære Pia 
  
Tak for din sidste mail fra fredag. Den viser, at du har aftalt din fremgangsmåde med Thomas 
og at din beslutning står fast.  
  
Jeg anmoder endnu en gang til om, at du ikke sætter en diskussion om kursets indholdene og 
tilrettelæggelse i gang på lærermødet, fordi jeg synes det er ukollegialt, at denne sag 
diskuteres i min fraværelse, ikke mindst fordi jeg kan se fra Thomas’ mails at min position 
ikke vil præsenteres på en retfærdig måde. 
 
Hvis diskussionen på trods af mit ønske vil gennemføres, så vil jeg udbede mig et skriftligt 
referat med en nøjagtig gengivelse af diskussionen. 
  
Jeg har informeret ledelsen om sagen. 
  
Mange hilsener 
 
Linda 
Den 13. oktober om aftenen, mens hun var på forskningsophold i København, fik LMK 
følgende mail fra faglederen: 

 

Kære Linda og Thomas, 
 
Bolden mht. til at få truffet beslutningerne omkring arbejds- og 
kompetencefordeling på Musikhistorie-forløbet på 1. semester er nu 
landet på mit bord, og jeg har tre modeller som er skitseret herunder. 
Jeg vil bede jer melde tilbage til mig hurtigt, meget gerne allerede i dag 

onsdag, hvilken model I hverisær foretrækker,  da det er yderst vigtigt 
at at vi får iværksat en af modellerne nu, da efterårsferien står lige for 
døren og undervisningen jo starte lige efter. 
 
Model 1. 
I deler forelæsningerne som I har aftalt, men Thomas tager sig af 
opgavevejledning, synopsisgodkendelse mv for alle som jeg foreslog i min 
sidste mail. 
 
Model 2. 
I deler årgangen midt over, og tager en halv årgang hver, som I så hver især 
underviser to gange om ugen i det HELE. Det er stadig indenfor den 
overordnede ramme I har sat for forløbet, men resten vil være så op til jer 
hver især. 
 
Model 3. 
En af jer tager HELE årgangen i det hele. 
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Jeg vil godt gøre helt klart at disse modeller IKKE er et udtryk for hvordan det 
skal være i fremtiden, men det udelukkende nødløsninger her og nu. 
 
mvh 
 
Pia 

 
 
 
Svar fra LMK, 13. oktober 2010: 
 
Kære Pia 
  
Tak for din mail og forslagene. Undskyld jeg skriver først nu; desværre har hotellet 
problemer med det trådløse netværk, så at det er vanskeligt at modtage mails. 
  
Model 2 er en fin model, men desværre går det ikke for mig pga. de ugentlige medicinske 
behandlinger jeg har hver torsdag og fredag dette semester. Derfor ville jeg forslå, at 
Thomas tager sig af det hele dette år.  
  
Der må selvfølgeligt findes en løsning med hensyn til timeregnskabet. Men jeg har en del 
projekter løbende som gavner instituttets og afdelings synlighed samt musikvidenskab 
formidling i offentligheden, så jeg går ud fra at der findes en løsning.  
  
Tak for indsatsen og modellerne. 
  
Mange hilsener 
  
Linda  
 
 
 
Institutlederen har aldrig svaret på LMKs orientering til sagen eller taget stilling til sagen. 
 
Den 12. oktober 2010 skrev Thomas Holme Hansen desuden en mail, som LMK pga. hendes 
rejse kun kunne læse den 15. oktober. Hun mente ikke, at det er nødvendigt at svare på den: 
 
 
Kære Linda 
(med kopi til Pia Rasmussen) 
 
Der er en række punkter i din seneste mail, som jeg ikke forstår: 
 
Du skriver bl.a. "den ramme, som du har sat over musikhistorieforløbet" samt "Forholdet i 
vores fællesundervisning er skævt nok, fordi du har, som du har bedt om, fået overladt alle 
lektioner med formalundervisning om opgaveskrivning og informationssøgning". 
 
Det er min ærlige opfattelse, at disse beslutninger - at det er formålstjenligt med en ramme 
(samt hvad den nu er kommet til at hedde) samt at jeg skulle tage mig af de mere 'tekniske' 
sider af forløbet (OG, at du tilsvarende skulle stå for størstedelen af det reelt faglige 
indhold) - blev taget i fuld enighed og forståelse, os to imellem. At du nu fremstiller det, 
som om jeg egenhændigt har sat rammen, og at der er tale om en 'skævvridning', kommer 
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helt bag på mig, og svarer ikke til de samtaler, vi to har haft om tingene. Hvilket er rigtig 
ærgerligt. 
 
Mht. dit fravær i indeværende uge, så ville have været fint, hvis du havde kontaktet mig og 
meddelt, at eventuel nærmere snak om/planlægning af vores forløb såulle afvikles forinden; 
men du har intet sagt, og initiativet til det seneste møde kom, som du ved, fra min side (at 
du anfører, at "det har været kendt i lang tid, at jeg ikke kan være i Århus næste uge", 
forstår jeg ikke rigtigt (med mindre 10-11 dage er lang tid), heller ikke set i forhold til 
vores lærermøde: dit forskningsophold i Kbh. er - såvidt jeg kan se - inddateret i kalenderen 
den 27.9, mens vores lærermøde har stået i kalenderen siden midten af august). 
 
Jeg havde oprigtig talt håbet på, at vi kunne få strikket et fint og interessant forløb sammen 
til de nye 1. års-studerende, men det har vist sig betydeligt sværere, end jeg havde regnet 
med. At du så oven i købet finder det nødvendigt at ytre dig, som du har gjort i den seneste 
mail, forstår jeg ikke. Jeg er vant til, at vi kolleger her på Musikvidenskab snakker/mailer 
pænt og ordentligt til hinanden, også selv om vi kan være (til tider meget) uenige om 
tingene. Faktisk er jeg (vi) ret stolt(e) over vores daglige/faglige kollegiale omgangstone. 
Eller sagt med andre ord: jeg synes ikke, at tonen i din mail er en særlig god, konstruktiv - 
eller for den sags skyld behagelig - platform at starte ud fra, når vi skal samarbejde om et 
ret omfattende undervisningsforløb, som - hvilket er vigtigt - indbefatter de studerendes 
første skriftlige opgave. 
 
Desværre bliver det på det nuværende grundlag vist for svært at få tingene på plads mht. 
fordeling af de forskellige opgaver på forløbet. Derfor håber jeg, at du vil stille dig 
forstående overfor, at jeg nu opfordrer vores fagleder Pia til at træffe disse beslutninger. Så 
er der mulighed for at komme videre - at få arbejdstøjet på, så at sige! 
 
Der overrasker nok ingen, at det kan være forbundet med vanskeligheder, når en (relativt) 
ny-ansat professor og en (relativ) gammel-i-gårde lektor skal arbejde sammen, så jeg håber, 
at dette bliver en enlig svale. 
 
Jeg skylder dig selvfølgelig at sige, at jeg har forelagt sagen for Pia Rasmussen. 
 
Venlig hilsen 
Thomas 

 
 
 
 
 
 
Afsluttende kommentar til den fremlagte musikhistoriediskussion: 
 
I en telefonsamtale den 11. januar 2010, kl. 10.30, sagde faglederen Pia Rasmussen til Linda 
Maria Koldau (uden at sidstnævnte havde spurgt om det), at Thomas Holme Hansen betragter 
det som et problem, at Linda blev ansat som professor og har lignende forskningsinteresser 
som han har. Hun, med sine mange publikationer, er en provokation til ham. 
Hvis faglederen har denne indsigt i et alvorligt konfliktpotentiale mellem to personer på 
afdelingen, er det spørgsmålet, hvorfor disse to personer må under alle omstændigheder 
sammenspændes i et kursus med fællesundervisning. 
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b) Uønsket ekspertise? Sound Conference Audio-Visualty på Aarhus  
     Universitet, Institut for Æstetiske Fag (maj 2011) 
 
I november 2009 blev LMK som nyansat professor inviteret af hendes kollega Charlotte 
Rørdam Larsen at deltage i forskergruppen ”Lydkultur”, som bliver koordineret af Ansa 
Lønstrup (fagleder i Æstetik og Kultur). Flere kollegaer fra Musikvidenskab er medlemmer i 
forskergruppen: Steen Kaargaard Nielsen, Mads Krogh og Charlotte Rørdam Larsen som 
gruppens ko-leder. 
LMK besøgte flere af gruppemøderne og bidrog med et artikel-abstrakt i et fælles 
publikationsprojekt, der skal udmynde i en antologi om lyd. Hun blev alligevel aldrig sat på 
gruppens mailingsliste.  
Den 11. februar holdt LMK et offentligt foredrag i Det Æstetiske Seminar med titlen ”U-både 
og andre uhyrer. Musik og sound design i u-bådsfilm”. Hun var blevet inviteret til et foredrag 
om dette tema af seminarets organisator Henrik Kaare Nielsen (Afdeling for Æstetik og 
Kultur). Ibland publikummet i det helt fyldte lokale var der Ansa Lønstrup og Charlotte 
Rørdam Larsen, som havde en særlig interesse i delen om sound design i u-båds-film og gav 
udtryk for, at det her er en helt innovativ tilgang. Ansa Lønstrup havde i øvrigt også været 
inviteret som gæsteunderviser i LMKs forløb ”Musik, lyd og betydning” den 4. marts 2010 
med en lektion om ”Lyd og betydning”. 
 
Den 24. marts have LMK et møde med hendes musikvidenskabs-kollega Steen Kaargaard 
Nielsen, der i den første del omhandlede generelle spørgsmål om Musikvidenskabens 
studiestruktur og studieordning. Den anden del var en drøftelse, hvordan LMK og SKN med 
deres fællesinteresse i filmsoundtrack kunne samarbejde i lydforskergruppens ramme. 
 
Den 4. april, 10 dage efter mødet med Steen Kaargard Nielsen, fandt LMK følgende mail og 
materiale på lydgruppens konference i First Class: 
 
Mail fra Ansa Lønstrup, 18. marts 2010 
 
Kære alle 
 
Hermed CFP til vores konference i forsommeren 2011 - det trak lidt ud, men i mellemtiden har jeg fået 
lavet sproglig revision (tak til Steen) og min egen redigering af de 4 spor-tekster. 
Og Steen og jeg har lavet en fælles indledende tekst (igen tak til Steen). (se vedhæftede) 
 
Planen er nu flg.:  
 
1. I skal tage stilling til /kigge på/nikke til det fremsendte Call For Paper. Det skal betragtes som et 
arbejdsdokument til brug for kontakt til keynotes. Senere kan vi revidere og forkorte det.  
2. I skal tage stilling til de to mulige datoer - hvilken skal vi vælge? 
 
 
3. I skal derefter - når vi har afklaret ovenstående i hver af de 4 grupper, men senest omkring 1. april 
begynde at kontakte jeres keynote speakers i prioriteret rækkefølge. (se vedhæftede oversigt over 
keynote-forslag). I kan selv bestemme hvor meget af det eksisterende dokument I vil fremsende til 
dem. Det vigtigste er de indledende fællestekst + jeres egen gruppes "track" - tekst. 
 
4. Vi skal snarest fastlægge et møde, evt. en kombination af workshop og møde her i foråret. Dertil 
behøver vi et udspil fra workshop tovholder Birger. Når det foreligger sender jeg en doodle ud. 
 
Lad høre! 
 
mange hilsner 
Ansa 
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Audio-visuality 

 
A conference on the experience of audio-visual art, artefacts, and media texts 

 
May 26-29 [ June 2-5] 2011 NB! 

 
Call for papers 

 
Sound is one of the most overwhelming and omnipresent 'interferences' in modern life – and at the same time 
one of the most volatile and transient [human] experiences. Each individual can – with mobile media like the 
iPod – be accompanied by her own individual soundtrack, thus 'scoring' the experience of everyday living. 
Sound cannot be seen but both heard and felt, and so it is fundamentally multi- or syn-aesthetical. Today we live 
in an audio-visual culture, where our multi-sensuous reality, which appeals to all senses, is being reduced to an 
audio-visual culture in its electronically mediated version. In relation to the massive amount of audio-visuality 
we can state that research and the whole field of sound discourse are still inadequate when it comes to the 
qualitative exploration of aesthetic, reception theoretical and epistemological questions, dimensions, and themes. 
We are still hesitant and insecure in our knowledge on how an audio-visual phenomenon or work of art may 
influence us, how we experience it and (inter)act with it, and what kinds of experience, knowledge and 
understanding a predominantly audio-visual and multi-sensory culture facilitates and engages us in as late 
modern human beings. We imagine that the relations between sound and “the good experience” can be explored 
through genealogies of sound and listening and through reflections on the interactions of sound, listening/hearing 
and other sensory experiences. 
 
By emphasising but not separating the audio aspect, the aim of the conference is to develop and strengthen 
audio-visual studies as a multi-facetted interdisciplinary field drawing on disciplines such as acoustics and sound 
studies, musicology, film- and media studies, anthropology, geography, cultural and urban studies, digital and 
audio design studies etc. The conference will be organized in four parallel tracks (themes) as follows:  
 
 Track I: Sound Stylings in Film and Television Genres  
 Track II: Strategic Communication 
 Track III: The Audiovisual exhibited – Sound in the (fine) Arts 
 Track IV: Mobile Mediated Audiovisuality  
 
 
SOUND STYLINGS IN FILM AND TELEVISION GENRES 
Genre is of central importance in any field involved with questions of aesthetics and communication. In film 
theory fictional genres in film and television series are usually defined by content and visual features and 
sometimes also by their intended effect on audiences (e.g. comedy and thriller). But what does a film or TV 
genre sound like? Is genre marked by particular soundscapes and/or musical stylings? How do the various 
elements of the soundtrack and their audio and audiovisual interplay contribute to the conventionalisation or 
transformation of specific film and TV genres and our perceptual engagement? What are the relationships 
between sound, music and film/TV genre? 
 
We invite papers that address the importance of sound and music to questions of film and TV genres in general, 
to the discussion of specific genres, or to the reading of a genre specific work. These themes may be addressed in 
relation to the specifics of different sound forms such as music, sound effects and vocal dialogue, or in relation 
to broad questions of narrative forms and strategies in film and TV series. Further, we welcome papers that deal 
with questions of style/genre interactions between music and film/television, e.g. are there any limits to which 
musical styles can be used in specific film/TV genres?  
 
Keywords: 
- Feature films and television series. 
- Genre and sound styling 
- Music, sound effects and vocal dialogue 
- Genre and narrative form/strategy 
- Interactions between musical style and media genres 
 
[her følger beskrivelsen af de andre 3 sektioner] 
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There will be 4 keynote lectures (one for each track), plenary roundtables, individual presentations of papers 
with respondents, and  evening arrangements. We aim for around 20 papers and 20 respondents. Papers will be 
sent out to respondents one week beforehand.  
 
Proposals for presentations (20/10 min) must be submitted to the conference organisers by February 1, 2011 as 
an email attachment (rtf/pdf/doc/docx) to xxxxxxx.  
Please include the following information:  
 
 
 
Det andet dokument vedhæftet til Ansa Lønstrups mail fremfører keynote speakers, som de 
gruppeansvarlige skal invitere 
 
Audio-visuality 
Keynotes – der skal kontaktes af grupperne 
 
I  Sound Stylings in Film and Television Genres 
Annette Davison 
Guido Heldt 
(Robynn Stilwell) 
 
II  Strategic Communication 
Claudia Bullerjahn (Giessen 
Theo van Leeuwen (Sydney 
Nicholas Cook (Cambridge 
Lee Tsang:  
Kineta Hung (Hong Kong  
 
III  The Audiovisual exhibited – Sound in the (fine) Arts 

1. Steven Connor, London Consortium, professor in modern literature. 
2. Douglas Kahn, Techno-Cultural Studies, Univ. of California (Noise, Water, Meat. A history of sound in 

the Arts) 
3. Dieter Daniels, prof. in Art History and media, Leipzig 
4. Christoph Cox, assoc. prof., curator (Audio Culture) 

 
IV Mobile Mediated Audiovisuality 
1. Caroline Basset (University of Sussex)  
2. Frauke Behrendt University of Sussex 
3. Tia DeNora (University of Exeter) 
4. Michael Bull (University of Sussex) 

 
 
Ansvarlig for Gruppe 1, der omhandler lyd i film, er Steen Kaargaard Nielsen. 
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LMK har følgende kommentar til denne mail: 

1. Som ”medlem” af forskergruppen Lydkultur er hun aldrig blevet informeret om, at en 
konference af dette format planlægges under forskergruppens regi. 

2. Som internationalt kendt ekspert i filmmusik er hun ikke blevet spurgt om at medvirke 
i konferencens organisation. 

3. Steen Kaargaard Nielsen, med som hun havde drøftet samarbejdsmuligheder netop i 
lydgruppe-området nogle dage før, har ikke sagt et ord om denne store 
konferenceprojekt. Det er ham, der er ansvarlig for sektion 1, dvs. for den sektion, 
som omhandler LMKs ekspertområde musik og lyd i film. 

4. LMK er den nye professor i Musikvidenskab på instituttet og oven i købet ekspert i 
filmmusik og filmlyd. Det blev demonstreret tydeligt i foredraget i Det Æstetiske 
Seminar den 11. februar, hvor forskergruppens leder var med. I denne situation ville 
det have været oplagt, at LMK bliver spurgt om at holde keynote foredrag i sektion 1, 
” Sound Stylings in Film and Television Genres”. Allgivel er det helt tydeligt at netop 
det ikke er ønsket. 

5. LMK kender en del af de internationale eksperter, som er nævnt som mulige 
keynotespeakere i Ansa Lønstrups dokument, og har delvist koopereret med dem i 
hendes filmforskningsarbejde. At være ansat som professor på selve instituttet der 
udbyder konference og ikke holde ét af de store foredrag på en konference, der 
omhandler ét af hendes fagområder, er en international skam – mere for instituttet og 
Aarhus Universitet end for LMK selv. 

 
 
I en samtale med en dansk kollega fra en anden afdeling på IÆF nævnte LMK sagen. Hans 
svar var, at den slags begivenheder sker tit på instituttet. 
 
LMK er heller ikke på en senere tidspunkt blevet informeret om konferencen og eventuelle 
samarbejdsmuligheder. Hun har fortrukket at ignorere sagen. 
 
Institutlederen blev senere informeret om sagen, men LMK ønskede ikke, at han talte med 
Ansa Lønstrup. Han var enig, fordi han ”ville ikke spille politimand på instituttet”. 
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11. Diskussionskultur og konsensus 
 
 
”Med hensyn til vores diskussionsmåde er jeg bekymret over, at der faktisk ikke 
forhandles et kompromis, som vi alle ville have det, men at det, der er et vigtigt 
anliggende for de fleste af os, bliver trængt ud i et hjørne og reduceret til noget, 
der næsten forsvinder.” 
 

Brev til faglederen efter 2 dages diskussion om 
den nye BA-studieordning, 10. januar 2010 

 



 134

Følgende brev, som LMK skrev nogle få måneder efter hendes ansættelse og efter 2 dages 
heftige diskussion om den nye BA-studieordning Musik, er et eksempel for den manipulative 
diskussionskultur på IÆF. Denne første tydelige erfaring i januar 2010 blev suppleret ved 
talløse flere erfaringer af samme slags i løbet af 2010, ikke kun på Afdelingen for 
Musikvidenskab, men også på instituts- og fakultetsniveau. 
Sammenfattende kan der kun siges, at det, danskere kalder for ”demokrati”, er intet andet end 
et skindemokratisk camoufleret totalitært system – i det mindste på Aarhus Universitet. Det 
bliver i øvrigt bekræftet af mange kollegaer i fortrolige samtaler. 
 
 
 
Brev til fagleder Pia Rasmussen og vice-fagleder Charlotte Rørdam Larsen  
vedr. diskussionen om den nye BA-studieordning Musik 

 
10. januar 2010 

 
Kære Pia, kære Charlotte, 
 
Før Thomas, Steen, Charlotte (altså du Charlotte ☺) og jeg mødes næste uge, vil jeg gerne 
skrive jer for at dele de vigtigste af mine overvejelser med jer. Jeg skriver til jer begge to, 
fordi du er faglederen, Pia, og du har valgt Charlotte for at kunne drøfte det hele til sidst, før 
vores foreslag for studieordningen afleveres. 
Faktisk har jeg skrevet en hel del af det her ned torsdag aften allerede (det er, hvorfor jeg kom 
så sent til middagen), men nu, efter fredags diskussion og videre tænkning om det hele er det 
faldet mere på plads. 
 
 
1. Diskussionens forløb og forhandlingens situation 
 
Jeg vil lige begynde med det, jeg tror vi alle blev enige om den 8. december: At vi vil finde et 
kompromis for studieordningen, hvor alle kan finde sig selv og hvor alle kan bidrage med det, 
de er bedst til – til vore studerendes og vores egen gavn. 
Det, vi skal drøfte næste torsdag i musikhistorieundervisergruppen, er alligevel langt fra dette 
kompromis vi oprindeligt ville finde: Grundlaget for vores diskussion skal være et udkast, der 
”ikke kan kombineres” med jeres udkast – som Steen sagde fra starten. Det er faktisk lidt 
mærkeligt, at netop det udkast, der IKKE kan forhandles og blev udarbejdet af nogen, der 
eksplicit siger, at der IKKE kan findes et kompromis, nu skal være fundamentet for det, vi 
alle skal blive enige om – det modsiger klart det, vi alle blev enige om som vores formål den 
8. december. 
 
I modsætning til det blev jeres udkast forkastet – på grund af Oversigtskurset. Det er den 
næste modsigelse: Vores lille gruppe fredag morgen (Steen, Jens, Erling, Pia og jeg) blev 
enige om, at én af de kompetencer, de studerende skal have inden for det første semester, er 
en grundlæggende viden om musikkens kulturhistoriske forankring. Vi blev faktisk enige om 
(det har jeg skrevet ned i mit referat), at de studerende skulle have et historisk 
koordinatsystem, de kan vende tilbage til igen og igen i deres studium – og hvis jeg ikke har 
forstået det helt forkert, blev vi enige om, at netop en form for oversigtskursus ville tilbyde 
dette koordinatsystem. 
Jeg vil lige begrunde, hvorfor jeg ud fra min erfaring synes, at dette overblik er så vigtigt: Jeg 
er sikker, det ikke tjener de studerende kun at få abstraktioner hvor de, som BA-studerende i 
de første semestre, først og fremmest har brug for en grundlæggende viden (denne sikkerhed 
bygger på undervisning i Tyskland, England, USA, Sydkorea og Danmark; i øvrigt har 
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Thomas skrevet noget tilsvarende i sin mail fra 1. december). Og denne viden er noget, de 
ikke kan få fra bøger – det er vores opgave (og vores store chance) at formidle den til dem og 
at gøre historien ”lebendig” og ”gegenwärtig” med vores undervisning, så de forstår, at vores 
samtidskultur er afgørende præget af kulturelle traditioner, både i kontinuiteter og 
diskontinuiteter. Musikhistorie, om det nu handler om Middelalder, Renæssance, Barok, 
Romantik, Jazz eller Pop/Rock-historie, bliver stillet i den generelle historiske og kulturelle 
sammenhæng af sin tid – DET er kulturforståelse. 
 
Vi blev altså enige om i vores mini-gruppe, at en oversigt og derved et historisk 
koordinatsystem er et vigtigt krav i det 1. semester. Men da vi vendte tilbage til den anden 
gruppe kl. 11, blev der fremlagt to aspekter med hensyn til oversigt: 
 
 

1. Også nogle personer i den anden gruppe ville gerne se et oversigtsforløb i det første 
semester. 

2. Alligevel var der en stærk modstand imod oversigtskurset i jeres udkast, begrundet 
med, at det ville krave for mange kræfter at tilbyde sådan et forløb – og det førte til, at 
der ikke blev talt mere om jeres udkast, mens Steens og Mads’ udkast blev den eneste 
forhandlingsmodel. Der var INGEN tale mere om jeres udkast efter det. 

 
Netop denne proces førte til, at muligheden for at finde et kompromis er blevet udelukket: 

- Steen har tydeligt sagt, at deres model ikke kan forhandles med jeres model. 
- SKN/MK-udkast byder IKKE på et kompromis mellem kulturteoretiske og 

kulturhistoriske tilgangsmåder (jeg forklarer om lidt, hvorfor). 
- Jeres udkast, der – efter min vurdering – netop BYDER på dette kompromis, 

så at ALLE kunne komme ind med deres bedste, blev forkastet uden videre 
diskussion. 

 
 
2. De to udkast 
 
Jeg vil nu skitsere min vurdering af de to udkast og forklare, hvorfor jeg ser jeres udkast som 
det egentlige kompromis vi leder efter – og hvorfor jeg IKKE ser denne mulighed i det andet 
udkast. 
 
Jeres udkast synes ikke bare et kompromis mellem kulturhistoriske og kulturteoretiske 
tilgange, men også en fremragende mulighed for at skabe et helt nyt samarbejde mellem de 
forskellige fag inden for vores afdeling. De forskellige forløb, som vi frit kan skabe, giver 
plads til os alle idet de tilbyder muligheder for at vægte de fleste forløb afhængig af det, 
underviseren er bedst til, og af det, der kræves i et samarbejde med analyse og praksis i hvert 
semester. Det er det, vi alle gerne vil have – det var vi jo blevet enige om den 8. december. 
Det vil sige, at jeres udkast byder de kulturteoretiske tilgange mange muligheder. De følgende 
forløb er HELT kulturteoretiske (og det betyder IKKE, at de forskellige synsvinkler ikke også 
bliver formidlet med hensyn til deres historiske udvikling og historiske forhold i samfundet vi 
taler om!!!): 
- Musikkultur og medier (5 ECTS) 
- Studium generale (10 ECTS) 
- sandsynligvis også HUM Fag (fordi de må abstrahere for at passe til alle fag inden for 
fakultetet) (10 ECTS) 
 
De følgende forløb i jeres udkast er åbne både for en kulturteoretisk og en kulturhistorisk 
vægtning: 
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- Musikvidenskabelige problemstillinger i det 20. årh. (5 ECTS) 
- Værk i kulturel kontekst (5 ECTS) 
- Musikhistoriske problemstillinger med analyse (10 ECTS) 
 
Det eneste forløb, der har en overvejende historisk vægt er Oversigtskurset – men også det 
inddrager naturligvis alle slags kulturteoretiske synsvinkler, idet man fremlægger de 
forskellige perioder fra vekslende, kulturteoretisk motiverede perspektiver. Alligevel, for at 
skelne mellem de to tilgangsmåder, kan man sige, at dette ene forløb er overvejende historisk. 
 
 
Vi har derved et udkast, der byder: 

- 3 forløb med en næsten helt kulturteoretisk tilgangsmåde med 25 ECTS 
- 3 forløb de er åbne for begge tilgangsmåder og derfor kan udfyldes af alle i 

historiegruppen, med 20 ECTS 
- 1 forløb der primært er historisk og kan udfyldes i det mindste af 3 undervisere 

(Thomas, Erling, jeg), med 10 ECTS 
 
Jeg ser dette udkast som et fremragende kompromis, fordi det giver plads for os alle – og 
derfor tilbyder et dejligt spektrum af forskellige synsvinkler og masser af spændende 
repertoire til de studerende. 
Desuden er der medtænkt et tæt samarbejde med de analytiske fag. Det gælder bare om at få 
at vide, hvilke værker Dorte og Jens arbejder med i analyse – så kan man inddrage dem i 
ALLE historiske forløb. Det er intet logistisk problem at gøre det, og det byder en dejlig 
synergieffekt, der vil give meget til de studerende. 
 
Derimod savner jeg den åbenhed og frihed, som jeres udkast byder, i Steens og Mads’ udkast. 
Selvom flere forløb betegnes som ”historiske”, er det faktisk ikke sandt, hvis man kigger på 
det, hvad der egentligt tilbydes indholdsvis: 
 

- Musikstudiets dimensioner: Som Steen sagde, byder det her ”et diakront syn 
chopped op” – men det er IKKE andet end en synkron tilgangsmåde! Hvis I 
tager to cases fra det historiske kontinuum (med sine diskontinuiteter) og 
behandler disse cases fra al slags perspektiver, så der det lige det, hvad 
synkronitet og synkrone metoder betyder. 
Desuden er det tydeligt – og det har vi også diskuteret og blev enige om –, at 
den metodiske tilgang i ”Musikstudiets dimensioner” er meget tæt på 
”Musikkultur og medier”, så at de studerende får to forløb med kulturteoretisk 
orienteret fundament i det 1. semester – mens der bliver ikke mere plads til et 
forløb med kulturhistoriske tilgangsmåder i dette 1. semester. Det skaber en 
tydelig ubalance. 

- Musikkens tematikker 1: halvdelen er jazzhistorie, halvdelen er Wienerklassik 
og romantik  
=> jazzhistorie må nødvendigvis inddrage en stor del kulturteoretiske 
synsvinkler (fx. køn, race); den endelige vægtning er afhængig af underviseren 

- Musikkens tematikker 2: enten pop/rock eller kompositionsmusik i det 20. 
århundrede 
=> med hensyn til metodikker bliver dette forløb overvejende synkront, fordi i 
det mindste rock and pop (men også for en stor del modern 
kompositionsmusik) kræver en kulturteoretisk tilgangsmåde og kulturteoretisk 
baserede analysemetoder 

- Musikkens tematikker 3: Renaissance og barok – i 8 uger à 3 t. 
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Det vil sige, at kun 1,5 (eller højest) 2 forløb à 5 ECTS i HELE Bachelorstudiet virkelig er 
historisk orienteret. For at sammenligne det med jeres udkast: Der er mulighed for 4 forløb 
med op til 30 ECTS der er historisk orienteret. 
Jeg har beregnet, hvilke forløb i Mads’ og Steens udkast er primært kulturteoretiske (og her 
må man også tælle ”historiske” forløb med, der behandler populærmusik), og hvilke er 
snarere kulturhistorisk. Det giver en relation af 6-7 kulturteoretiske forløb med 45-50 
ECTS imod 2-3 kulturhistoriske forløb med 10-15 ECTS. 
 
 
 

Jeg kan ikke se, hvordan de studerende i sådan en studieordning skal få en forståelse af 
historisk kontinuitet (og diskontinuitet) og traditionsdannelse hvis 
 

1. de ALDRIG får et historisk koordinatsystem de senere kan bygge på i mere 
detaljerede studier; 

2. de får historien choppet op i cases lige fra starten; 
3. perioder, der bygger op på hinanden (i kontinuitet = udvikling, og diskontinuitet = 

reaktion, innovation), bliver byttet rundt; 
4. Middelalderen mangler helt. Den aktuelle forskning (især i Danmark) viser lige nu, 

hvor meget middelalderlige verdensbilleder, ritualer og tænkningsmåder går ind endnu 
i samtidskulturen (især i forskellige former for populærkultur). Et indblik i 
middelalderen derfor ikke er en historisk luksus, men vigtigt for vores forståelse af 
vores samtidskultur. 

 
 
Jeg vil nu lige gentage: Dette udkast er INTET kompromis – og derfor opfylder det ikke, hvad 
vi var blevet enige om. Og jeg har problemer med at se, hvordan vi fire skal komme videre 
næste uge med et fundament, der ikke er ment som kompromis og ifølge Steen heller ikke kan 
omarbejdes til noget, der ville ligne et kompromis. 
Vi har faktisk diskuteret det her udkast torsdag formiddag og fredag formiddag allerede; 
resultatet i vores mini-gruppe var, at vi ikke kommer til et resultat om og hvordan man kunne 
formidle mellem de to udkast. Derefter, i den samlede diskussion, blev jeres udkast smidt 
væk, selvom der var flere punkter, en hel del af gruppen gerne ville beholde. Jeg ser faktisk 
ikke, hvilket resultat der skulle komme ud af en videre diskussion om det, vi ikke kunne finde 
enten et kompromis eller et tildfredsstillende resultat. 
At fortsætte vores kompromis-orienterede diskussion med et udkast som grundlag, der er ikke 
skabt for et kompromis, betyder, at vi arbejder med en metodik, der er baseret på en 
selvmodsigelse. Dette faktum vil fortsætte at paralysere hele diskussionsprocessen. 
 
 

3. Problemerne i vores diskussionproces 
 
Jeg er bekymret over to punkter i den her udvikling: 
 
1. Med hensyn til studieordningens indhold er jeg bekymret over den balance jeg ser som min 
opgave. Jeg er blevet ansat som professor, fordi jeg står både for de nye kulturteoretiske 
synsvinkler og for den brede kulturhistorisk orienterede musikvidenskab (der IKKE er den 
”traditionelle” musikvidenskab, som det bliver så ofte fremstillet i vore diskussioner). Det jeg 
ser for tiden er en stærk ubalance med overvægt mod det kulturteoretiske. 
 

2. Med hensyn til vores diskussionsmåde er jeg bekymret over, at der faktisk ikke forhandles 
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et kompromis, som vi alle ville have det, men at det, der er et vigtigt anliggende for de fleste 
af os, bliver trængt ud i et hjørne og reduceret til noget, der næsten forsvinder. Efter 
diskussionen vi havde de sidste to dage, kan jeg ikke se, at der vil findes et kompromis, men 
at dem, der gerne vil have en balance mellem kulturteoretisk og kulturhistorisk orienterede 
forløb, må simpelthen affinde sig med det, at en sådan balance og derfor det ønskede 
kompromis simpelthen ikke skal forhandles. 
 
Desuden er jeg også bekymret over for noget, der kommer igen og igen i vore diskussioner: 
Det forekommer mig mærkeligt, at den kulturhistoriske orientering altid bliver fremstillet i en 
slags karikatur, der intet har at gøre med realiteten. I vore diskussioner, men også i nyere 
musikvidenskabelige publikationer og endogså i undervisningskoncepter bliver der igen og 
igen benyttet stråmandsargumenter: De tjener at sløre kulturhistoriens hele brede og dybe 
videnskabelige forstand og at fremstille denne orientering som ”gammeldags” og 
”konservativ”. Hvorfor er de, der argumenterer imod historie, egentligt så bange for selve 
historien? Denne argumentationsstrategi følger ikke en balanceret videnskabelig holdning. 
(Det bedste ved diskussionen i vores lille gruppe fredag morgen var faktisk, at vi ENDELIG 
begyndte at snakke om, hvad hvem egentlig forstår ved at tale om ”historie” – og at det 
pludseligt blev klart, at ”historie” eller ”kulturhistorie” er en ekstrem progressiv 
tilgangsmåde!) 
 
 
Jeg skriver det her til jer, fordi jeg ikke mere tror at der kan findes et kompromis næste 
torsdag, hvad enten Thomas, Steen, Charlotte og jeg sidder der endnu en dag og diskuterer det 
hele eller ej. Det er klart fra starten, at vores diskussionsgrundlag er et udkast, der ikke kan 
forhandles som kompromis – det højeste man kan forvente er, at den stakkels historiske 
oversigt får 4-6 uger i første semester. Og det vil heller ikke nytte at omdøbe de tre forløb der 
lige nu kaldes for ”Musikkens tematikker” med fastlagt indhold: Det er spørgsmålet, hvad 
indholdet og den dominerende tilgangsmåde er, ikke hvordan titlen formuleres. 
Det kan jeg ikke se som det kompromis vi alle ønsker. Og det er jeg bekymret over, selvom 
du siger, Pia, at det ikke skulle tages så alvorligt og det hele skal forhandles igen om kort tid. 
Fordi det her er et spørgsmål om hvordan der forhandles og om det egentlig er et kompromis 
og konsens, der ledes efter. 
 
Den 8. december blev jeg helt imponeret over vores diskussion – jeg havde aldrig oplevet 
sådan en stærk vilje (og velvilje) til at finde et kompromis, der giver plads for alle og for det 
bedste de kan tilbyde. Derfor var jeg helt optimistisk over at skulle tilbringe lærermødets to 
dage med at udarbejde netop sådan et kompromis. Det vi nu har fået og som skal være vores 
videre diskussionsgrundlag, er fjernt fra denne forventning, og jeg er ked af at vores fælles 
ønske om at finde et kompromis, noget vi ALLE kan finde os i, simpelthen er blevet forkastet. 
Det var derfor jeg græd til sidst – selve diskussionsprocessen på vores afdeling begynder at 
ligne den spændetrøje jeg har mødt i flere andre aspekter på universitetet og der gør det 
umuligt at opfylde de opgaver jeg gerne vil opfylde på AU med engagement og glæde. 
 
I vil nu måske sige, at det her er for pessimistisk – men Steens udmelding, at dette udkast ikke 
kan forhandles, og min analyse, at der ikke findes nogen balance mellem det kulturhistoriske 
og det kulturteoretiske i det, kan ikke benægtes. Og det betyder, at hele vores diskussion ikke 
har et kompromis til formål, men dominansen af én orientering over den anden. 
 
Så det er mine bekymringer. Jeg håber, I forstår, hvorfor jeg gerne vil dele dem med jer. 
 
Kærlig hilsen  

Linda 
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Epilog: 
Ingen interesse for nytænkning  

og et innovativt potentiale 
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En samtale med dekanen – uden resultat eller også med tydeligt resultat 

 
Denne dokumentation blev lavet som baggrund og uddybning til en samtale med 
forskningsdekan for Det Humanistiske Fakultet, Johnny Laursen, som LMK havde kontaktet 
efter anbefaling af Aarhus Universitetets rektor Lauritz B. Holm-Nielsen, der havde sagt i en 
samtale den 9. august 2010, at LMK skulle kontakte forksningsdekanen og ikke dekan Bodil 
Due, hvis hun ville drøfte innovative ideer eller problemer med hensyn til AUs 
uddannelsesstrategi. Grundlaget til samtalen var tabellen om aftaler og forventninger ved 
LMKs ansættelse og den faktiske situation på IÆF, som er udgangspunkt til denne 
dokumentation. LMK ønskede alligevel ikke at drøfte disse problemer. Hendes formål med 
samtalen var at fremvise på en konstruktiv måde hendes ideer  

1) for at bygge en bro mellem AU og det danske kulturliv,  
2) om konkrete projekter for at fremme internationaliseringen  
3) om den nye, i høj grad lovende forskernetværk ”Comparative Cultural 

History”, som LMK havde grundlagt den 27. oktober 2010 på Aarhus 
Universitet. 

Derfor ville hun drøfte med forskningsdekanen, hvordan der kunne skabes en struktur for 
hendes arbejde, hvor dette potentiale kunne udfoldes uden de mange konflikter og nytteløse 
og tidskrævende diskussioner, som er fremlagt i denne dokumentation. 
 
Det viste sig alligevel, at dekan Bodil Due var med i samtalen den 30. november. Samtalen 
blev uden resultat, dokumentationen blev ikke nævnt, og LMKs mappe med de innovative 
ideer hun havde forberedt blev aldrig fremlagt (denne mappe findes i denne dokumentation 
som bilag 6). Dekanen og forskningsdekanen viste tydeligt, at der ikke kunne være tale om at 
slippe LMK løs fra den faglige sammenhæng på instituttet, som er ødelæggende til hendes 
potentiale og arbejdsglæde. Problemet blev overdraget til institutlederen, som skulle føre det – 
for længe forsinkede – medarbejderudviklingssamtale med LMK. 
LMK bad institutlederen om denne samtale (helst inden jul) i en mail samme 30. november, 
men har indtil i dag (4. december) ikke fået svar. 
 
Det viste sig desuden, at dekanen og forskningsdekanen havde ingen interesse i at drøfte det 
generelle problem, at LMK er blevet sat i en kontekst, der ikke tilsvarer hendes kvalifika-
tioner og hendes potentiale. Da hun søgte en stilling på AU – en stilling som IKKE var et 
professorat i Musikvidenskab – fik dekanatet alle hendes dokumenter om forksningsorien-
tering, publikationer og hendes hidtidige undervisning (jf. bilag 2-4). Det var helt klart fra 
dokumentationen, at LMK er kulturhistoriker og kvalificeret i Historisk Musikvidenskab. Da 
dekanen besluttede efter jobsamtalen i dekanatet den 26. april 2009, at LMK skulle tilbydes et 
professorat i ”Musik og Kulturforståelse” i sted for den institutlederstilling, LMK havde 
ansøgt, blev LMK inviteret til en anden jobsamtale den 7. maj 2009, denne gang kun med 
dekan Bodil Due og IÆFs institutleder Niels Lehmann. Der hersker ingen tvivl om, at Niels 
Lehmann fik LMKs ansøgningsmaterialer og at han måtte havet erkendt, at IÆFs orientering 
er inkompatibel med LMKs kvalifikationer og potentiale. Alligevel blev LMK aldrig 
orienteret om dette. Fakultetet har derfor ansvar for, at LMK får den arbejdssammenhæng, 
hun blev lovet ved hendes ansættelse. 
Hverken dekanatets fejltagelse i at sætte en internationalt anerkendt professor i et helt 
upassende arbejdsområde eller ansvaret for at rette denne fejl er nogensinde blevet diskuteret i 
samtalerne mellem LMK, dekanen, forskningsdekanen og institutlederen, selvom LMK har 
henvist til problemet flere gange. Dette faktum bliver fortiet af ledelsen. 
En højstående repræsentant af det danske kulturliv, som samtididgt er bestyrelsesmedlem for 
Aarhus Universitet, sagde til LMK den 12. oktober 2010, at han havde været chokeret at se 
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hendes side på AUs webside: ”Hvordan kunne universitetet ansætte en tysk professor, og så 
én med dine kvalifikationer? Det skulle have vidst, at det aldrig ville gå godt!” 
 
I sted for at endelig drøfte det grundlæggende problem, viste samtalen den 30. november 
alligevel en helt anden strategi. Forskningsdekanen åbnede samtalen med ordene ”Vi skal nu 
tale om din undervisning”. Faktisk handlede største del af den fælles samtale om 
undervisningen i Musikvidenskab og om undervisningsstrategier. Her er nogle afgørende 
ytringer af dekan Bodil Due: 
 

1. ”Måske ligger problemet i at du forventer for meget af de studerende?” 
2. ”Du skulle i hvert fald mødes med Lene Tortzen Bager fra Centret for 

Undervisningssudvikling. Hun kunne hjælpe dig med hvordan man vejleder danske 
studerende.” 

3. ”Det er nu sådan på vores universitet, at de studerende må ’nurses’ lidt i det første 
semester. De skal blive på universitetet, ellers får vi jo ingen penge.” 

4. ”Undervisningsudviklingen skal tvinge de studerende til at tilbringe mere tid på 
campus. De skal lære det rigtige liv på universitet at kende. De skal ikke sidde ensomt 
på deres værelse og studere.” 

 
 
ad 1: 
Dette spørgsmål er vildledende. Samtalen handlede ikke om de studerendes forudsætninger, 
men om uddannelsesstrategier, der ødelægger de studerendes evner til at finde selvstændigt på 
en problemstilling og på løsningsmuligheder. Med hendes spørgsmål lægger Bodil Due 
skylden hos LMK og antyder, at LMK ikke er egnet til at vurdere, hvad danske studerende har 
brug for. 
 
 
ad 2: 
Centret for Uddannelsesudvikling har Bodil Dues særlige opmærksomhed. Som kunne ses i 
foredraget af Dorte Ågard den 25. november (jf. kap. 3d) tager centret Gymnasiereformen fra 
2005 som udgangspunkt og overdrager dens normer til universitetsundervisning. 
LMK, som har 15 års undervisningserfaring på internationale universiteter, fremragende 
evalueringer fra studerende ved forskellige tyske universiteter og fik Fakultetets 
Underviserpris på Frankfurt Universitet i 2009, mener faktisk ikke, at hun har brug for 
coaching med hensyn til hvordan man underviser. Det viser også nogle begejstrede mails fra 
danske studerende hun vejledte på Aarhus Universitet i perioden september 2009 til november 
2010.  
For at vise hendes velvilje har LMK alligevel kontaktet Lene Tortzen Bager. Sidstnævntes 
svar antyder, at LMK skal få en grundig skoling – eller hjernevask? – i hvordan man 
underviser danske studerende: 
 

Kære Linda Maria Koldau, 

 

Tak for din mail.  

Ja, der er stor forskel på universiteter og på uddannelsesmiljøer, og der er gode grunde til at se på 
de forskellige rammer om og forventninger til undervisningen. 

Jeg har mulighed for at mødes med dig d. 14. december på et tidspunkt mellem kl. 9 og 12 eller 
den 15. december, hvor jeg endnu har mulighed henover hele dagen. 
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Jeg vil tro, vi har brug for at tale sammen en halvanden times tid, og så må vi herudfra afgøre,  om 
der er grundlag for at aftale flere møder. 

Jeg håber, du har mulighed på et af de nævnte tidspunkter? 

 

Med venlig hilsen 

Lene 

Lene Tortzen Bager 

lektor, ph.d. 

Center for Undervisningsudvikling  

 
 
Det siger faktisk meget, at Lene Tortzen Bager er tidligere lektor på Afdelingen for Æstetik 
og Kultur – netop den afdeling på IÆF, der er instituttets førende afdeling (med Morten 
Kyndrup som professor) og har helt givet afkald for at give de studerende noget mere end 
”samtidskultur” og kulturteorier for at kunne ”forklare” den. 
 
 
ad 3: 
Der behøves ingen stor kommentar. Jeg citerer alligevel fra Klaus Wivels artikel ”Gymnasiets 
død”, som blev publiceret i Weekendavisen den 26. november 2010. Interview-partner Ole 
Witt-Hansen siger med hensyn til gymnasier: 
 

 
 
Det samme gælder for den ”højere uddannelse” på de danske universiteter, og dekan Bodil 
Dues udsagn er et meget tydeligt vidnesbyrd til det. 
 
 
ad 4: 
Dette udsagn kom oprindeligt fra forskningsdekan Johnny Laursen, men blev helt støttet af 
dekan Bodil Due. Da LMK svarede, at ”det rigtige liv” af en universitetsforsker faktisk er 
meget ensomt og ofte består i ”at sidde og studere på sit værelse”, svarede Bodil Due: ”Men 
det ændrer sig jo nu heldigvis – vi har jo alle de nye forskernetværk, netop som det, du har 
også grundlagt med kulturhistorie, så at forskere arbejder mere og mere sammen.” 
Dette svar viser, at det er åbenbart længe siden, at dekan Bodil Due har lavet noget egen, 
innovativ forskning. Den slags forskning laves nemlig ikke i hyggelige forskergruppe-
diskussioner, men ensomt på arbejdsværelset, laboratoriet eller i arkiver. 
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Samtalens resultat 

Samtalens resultat er alligevel meget alvorligere end nogle irriterende udsagn, der viser at 
dekanatets holdninger er faktisk meget fjerne fra den akademiske realitet. Med hensyn til 
LMKs målsætning at drøfte, hvordan en struktur kan skabes for innovative ideer og 
initiativer, der er helt i overensstemmelse med universitetets aktuelle akademiske 
udviklingsproces, havde samtalen ingen resultat. 
 
Men det, LMK kan læse fra samtalen, er en strategi, som er foruroligende. I sted for at drøfte 
det generelle problem, som dekanatet har ansvar for, nemlig at LMK er blevet sat i en 
upassende arbejdskontekst, foretrækker dekanen at fokusere på, at LMK åbenbart har 
problemer med at undervise danske studerende. Efter de erfaringer, LMK har gjort på AU i de 
sidste 15 måneder, må det desværre læses som en strategi for at kunne afskedige hende. Der 
kan være ingen tvivl om LMKs fremragende kvalifikationer med hensyn til forskning. Men 
hvis hun ikke tilpasser sig til AUs uddannelsessystem, så kan hun nemt fyres. 
Eftersom LMK vil aldrig kunne tilpasse sig til et system, der – påviseligt – gør unge 
mennesker umyndige og uduelige for et arbejdsliv, og eftersom LMK er ikke beredt at finde 
sig længere i en kontekst, hvor hun bliver mobbet og nedgjort for hendes forsknings-
orientering, er spørgsmålet faktisk, hvornår Aarhus Universitet vil fyre den internationale 
kapacitet, som dekanen har trukket til Århus igennem en kaldelsesproces. 
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1) Indstilling: Kaldelse af professor Linda Maria Koldau (9. april 2010) 
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2) Linda Maria Koldau: Curriculum vitae 
 
 
PERSONAL DATA 

Born:  28 October, 1971 in Munich 
Citizenship:  German 
Business address: Department of Music, Aarhus University, Langelandsgade 139,  

DK-8000 Aarhus C, Denmark 
Home address:  Holunderweg 20, D-24229 Schwedeneck, Germany 
Office phone:  ++45-8942-5179; Home phone: ++49-4308-189476 
Mail address: Lmkoldau@gmx.net 
 
 
 
ACADEMIC QUALIFICATION 

2009ff Chair of Music and Cultural Studies, Aarhus University, Department of Music 

2006–2009 Full Professor (substitute) and Director of the Institute of Musicology, Goethe-
Universität Frankfurt am Main  

2008 Visiting Professor, University of Southern Danmark, Odense (Nov./Dec.) 

2007 apl. Professor, Institute of Musicology, Goethe-Universität Frankfurt am Main 

2005 Habilitation (dr. phil) with Venia legendi in Musicology, Goethe-Universität  
 Frankfurt am Main 

2005 Visiting Professor, Seoul National University of Education, South Korea 

2004–06 Assistant Professor, Goethe-Universität Frankfurt am Main 

2002/03 Assistant Professor, Staatliche Musikhochschule Trossingen 

2000 Ph.D. in Musicology, Anglo-American Literature and Italian Literature,  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn 

1997–2000 Ph.D. fellow in Musicology, Anglo-American Literature and Italian Literature,  
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Deutsche Studienstiftung) 

1996 Mag.cand. in Musicology, Anglo-American Literature and Italian Literature   
Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

1992–96 Master Course in Musicology, Anglo-American Literature and Italian 
Literature,  
Johann Gutenberg-Universität Mainz 

1991/92 Reading University (England): first year of the B.A. in English Literature and  
 Music 

1990 Abitur (High School Graduation), Schuldorf Bergstraße, Seeheim-Jugenheim 

1989 University of Cambridge (England): Cambridge Certificate of Proficiency in 
English; Additional Certificate in English Literature 
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AWARDS AND GRANTS 

1992  Mary McLean Prize for overall excellence (University of Reading, England) 

1995 Heinz Galinsky Gedächtnis Prize (for an excellent English essay on the subject 
of colonial American literature, University of Mainz, Germany) 

1996 Prize for Excellence in Literary Analysis and Interpretation (Middlebury  
College, Vermont, USA) 

1997 Ph.D. Grant in the Graduate Program of the German Scholarship Foundation 
(Studienstiftung des Deutschen Volkes) 

1998 Research Grant in the Centro tedesco a Venezia (Italy) 

2000 University Prize of the Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn for the 
Ph.D. thesis The Venetian Church Music of Claudio Monteverdi (best thesis of 
the year) 

2003–2004 Fellowship in the interdisciplinary research group The Bible. Its Origins and its 
Influences (University of Tübingen, Germany) 

2004  Research Grant by the Sophie Drinker Institut Bremen to complete my 
interdisciplinary habilitationsafhandling Women in German Music Culture of the 
Early Modern Period 

2004  Nomination by the University of Frankfurt/Main for the Heinz Maier-Leibnitz-
Prize (highest German award for young scholars of any discipline) 

2005  Second Nomination by the University of Frankfurt/Main for the Heinz Maier-
Leibnitz-Prize  

2005 Cornelia Goethe Prize of the University of Frankfurt/Main for the Habilitation 
thesis Women in German Music Culture of the Early Modern Period 

2009 Universitätspreis für Exzellenz in der Lehre (University Award for Excellence in 
Teaching), Universität Frankfurt/Main 

 

MEMBERSHIP IN SOCIETIES AND INTERDISCIPLINARY RESEA RCH NETWORKS 

� The Bible and the Women: Exegeses, History and Culture (network of German, 
Italian, English, and Spanish experts on theology and various cultural disciplines, 
meeting at annual conferences and publishing 2 volumes in a handbook series on 
the topic every year) 

� Interdisciplinary Music Studies (Austria/Turkey) 
� Network Choir in Focus (Lunds Universitet, Sweden) 
� Netværk Auditive Culture (Copenhagen University) 
� Society for Seventeenth-Century Music (USA) 
� Kieler Gesellschaft für Filmmusikforschung (Germany) 
� Gesellschaft für Musikforschung (Germany) 
� Dansk Selskab for Musikforskning (Denmark) 
� Die Bibel: Ihre Entstehung und ihre Wirkung (fellow in the interdisciplinary 

research group at Tübingen University; ended in 2005) 
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MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD 

� Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2nd edition (1993–2003) 
� Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung (Germany) 
� Journal of Interdisciplinary Music Studies (Austria/Turkey) 
� The Bible and Women: An Encyclopaedia of Exegesis and Cultural History  

(representative for Music History)  
� European Film Studies (Denmark; editor-in-chief together with Richard Raskin;  

project in preparation) 
 
 
PROFESSIONAL EXPERIENCE: TEACHING 

1990 Tannenbergschule Seeheim (Germany) 
 English Language and Culture (Winter Semester) 

2000–2001 School of Sacred Music of the Archidiocese Cologne (Germany) 
 Lecturer for music history 

2000 Martin Luther-Universität Halle/Wittenberg (Department of Musicology) (Germany) 
 Course Die Musik von Claudio Monteverdi: Leben und Werk im kulturellen und  
 musikgeschichtlichen Kontext (April – July 2000) 

2000 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Faculty of Catholic Theology) 
(Germany) 
 Advanced Course Klage und Jubel. Psalmvertonungen in der Liturgie  

2001–2002 Academy of Sacred Music Aachen (Germany) 
 Lecturer for Musicology: lectures on music history, courses in music theory, visement 

2002–2003 Trossingen Academy of Music (Germany) 
Assistant Professor of Musicology: courses on Monteverdi and Mozart, courses in 
techniques  

 of musicological research, visement  

2004–2009 University of Frankfurt (Department of Musicology) (Germany) 
Professor of Musicology: lectures on music and cultural history of the 15th through 20th 
centuries; courses on Film Music, Handel, Smetana, Gender Studies, Monteverdi, musical 
and literary analysis, techniques of musicological research, music and society, popular 
music 1945-1990, American pop and rock music, the musical in the 20th century; music 
and nationalism (8 hours of teaching per week); establishment of the focus “Film and 
Media” in the department 

2007–2009 University of Lüneburg (Germany)  
Visiting Professor of Musicology in the Interdisciplinary Leuphana Course on Cultural, 
Social, and Technical History: 2 courses on Music in Medieval Convents and the 
Submarine Myth in Film, Literature, Music, and History 

2009ff Aarhus University (Department of oMusicology) (Denmark) 
Full Professor of Musicology and Cultural History: courses on Music History; Film Music; 
Religious Culture in the Middle Ages and Early Modern Period 
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FURTHER PROFESSIONAL EXPERIENCE 
 

1992–2002 Freelance music journalist for the Frankfurter Allgemeine Zeitung (Feuilleton),  
expert for early music 

1992ff Freelance journalist and critic in various English and American periodicals  
(Journal of the Society of Seventeenth Century Music; Journal of Film Music; 
Early Music; Musical Quarterly), reviews, reports, and essays 

1993ff Freelance co-editor and author for the second edition of the encyclopedia  
Die Musik in Geschichte und Gegenwart 

1995ff Freelance author for various German radio stations (numerous features on 
Medieval, Renaissance and Baroque Literature and Music) 

1996ff Numerous papers on my main fields of research in Germany, England, the 
USA, Italy, Switzerland, Ireland, and Korea, given on conferences and as guest 
lectures 

1998–2000 Edition of two collections of 17th century Italian sacred music with extensive 
introductory essays in English (A-R Editions, Madison/Wisconsin) 

2001 Catholic Academy, Stuttgart (Germany): Trainee in the Department of History 
(organization of conferences, edition of proceedings, papers on conferences) 

2002 Revision of the edition of Haydn Letters by Denés Bartha 

 
 
MUSICAL TRAINING AND PERFORMANCES 

1979–1989 Darmstadt Music Academy: piano, music history, music theory 

1991–1992 University of Reading (England): voice study 

1991–1993 Lacock (England): Master Classes in Early Music, voice and basso continuo 
(Andrew Lawrence-King, Nigel Rogers) 

1992–1996 Oxford (England) and Mainz (Germany): harpsichord study (Martin Souter; 
Elke Keil) 

1995–2002 Mainz, Bonn (European Academy of Music), and Stuttgart: voice study, 
private study with Thomas Mattern, Prof. Michael Krause, Astrid Bernius 

1999ff Cantor at Bonn Cathedral and at the Dome of Stuttgart, member of the soloist 
ensemble Domkapelle St. Eberhard (Stuttgart) 

2002ff Performances as soloist (mezzo soprano) in Germany, Switzerland, South 
Korea 

2004ff Frankfurt/Main: regular performances as soprano soloist in the concerts of the 
Collegium Musicum of Frankfurt University 

2006 Frankfurt/Main: First Night of the Canticle Motet Donec aspiret dies by 
Violeta Dinescu (dedicated to Linda Maria Koldau) 

2006–2009 Frankfurt/Main: occasional member of the ensemble of female voices Belcanto 
(specialized on 20th-century music and vocal techniques) 
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FOREIGN LANGUAGES 

English (fluent), Italian (fluent), Danish (fluent), French, Spanish, Dutch, Medieval German, 
Latin 
Basic knowledge: Swedish, Norwegian 

From the beginning of my studies, I have read and written in English and Italian. In the 
past years I spent longer extensive periods as researcher and Visiting Professor in 
England, the USA, Italy, South Korea, and Danmark and spoke on numerous conferences 
in German, English, Italian, and Danish. 
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• „Musik und Politik. Über die gesellschaftliche Relevanz von Musik und 
Musikwissenschaft“, in: Zeitschrift für Religions- und Geistesgeschichte 59 (2007), 331-
350 (peer-reviewed) 

• „Von U-Booten, U-Boot-Filmen und ihrer Musik“, in: MarineForum 82 (2007), 48-51 
• „Apostel der Deutschen: Bonifatius-Oratorien als Spiegel einer patriotischen 

Bonifatiusverehrung im 19. Jahrhundert“, in: Patriotische Heilige. Beiträge zur 
Konstruktion religiöser und politischer Identitäten in der Vormoderne, Kongressbericht 
Weingarten 2004, ed. Dieter R. Bauer, Klaus Herbers and Gabriela Signori, Stuttgart 2007 
(= Beiträge zur Hagiographie 4), 337-395 

• „Klösterliches Liedgut und christliche Hausmütter. Frauen als Vermittlerinnen christlicher 
Lehre anhand des geistlichen Liedes“, in: Das Geschlecht des Glaubens. Religiöse Kulturen 
Europas zwischen Mittelalter und Moderne, ed. Monika Mommertz and Claudia Opitz-
Belakhal, Frankfurt 2008, 71-97 

• „Die Interaktion von auditiver Schicht und kulturgeschichtlichem Hintergrund in U-Boot-
Filmen“, in: Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 1 (2008), 86-101 
(http://www.filmmusik.uni-kiel.de/kielerbeitraege/ubooteKoldau.pdf) (peer-reviewed) 

• „Buxtehudes Tochter. Die Ausbildung von Töchtern in deutschen Musikerfamilien des 17. 
Jahrhunderts“, in: Buxtehude jenseits der Orgel, Kongressbericht Bremen 2007, ed. 
Michael Zywietz, Graz 2008, 69-81 

• „Musik in den Frauenklöstern des Alten Reichs“, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 91 
(2007), 7-24 (peer-reviewed) 

• „Filmmusik als Bedeutungsträger. Die musikalische Schicht von K19 – The Widowmaker“, 
in: Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 2 (2008) (http://www.filmmusik.uni-
kiel.de/kielerbeitraege2/KB2-Koldau.pdf ), 89-134 (peer-reviewed) 

• „Political Songs of the Germans against the Danish 1840–1864”, in: Musikk og 
nasjonalisme i Norden 1700-2000“, Kongressbericht Bø/Norwegen, 19.-21. September 
2007, ed. Anne Haugan, 11-39 

• „Familiennetzwerke, Machtkalkül und Kulturtransfer: Habsburgerfürstinnen als 
Musikmäzeninnen im 16. und 17. Jahrhundert“, in: Grenzüberschreitende 
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Familienbeziehungen. Akteure und Medien des Kulturtransfers in Spätmittelalter und 
Früher Neuzeit, Kongressbericht Basel 2006, ed. Claudia Opitz and Dorothea Nolde, 
Köln/Weimar/Wien 2008, 55-72 

• „U-Boot à la Hollywood. Atom-U-Boote im Spielfilm“, in: Schiff & Zeit 67, 2008, 32–39; 
shortened version in: MarineForum 83 (2008), 39-45 

• „Vereinnahmung der Bibel: Libretti von deutschen Moses-Oratorien im 19. Jahrhundert“, 
in: Jahrbuch für Internationale Germanistik 40 (2008), 11-32 (peer-reviewed) 

• „Kompositorische Topoi als Kategorie in der Analyse von Filmmusik“, in: Archiv für 
Musikwissenschaft 65 (2008), 247-271 (peer-reviewed) 

• Die Regel und ihre Ausgestaltung. Voraussetzungen und Methoden zur Erforschung der 
Musik in Frauenklöstern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, in: Die Musikforschung 
61 (2008), 330–348 (peer-reviewed) 

• Musik im Nationalsozialismus, in: Die Kultur der 30er und 40er Jahre, ed. Werner 
Faulstich, München 2009 (= Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts), 209–232 

• „Weibliche Kulturräume – ‚weibliche Spiritualität‘? Das Liedgut der Devotio moderna und 
das Liederbuch der Anna von Köln“, in: Das Erzbistum Köln in der Musikgeschichte des 
15. und 16. Jahrhunderts, ed. Klaus Pietschmann, Berlin 2009, 171-189 

• „Of Submarines and Sharks. Musical Settings of a Silent Menace”, in: Journal of Horror 
Studies 1 (2010), 89-110 (peer-reviewed) 

• „Scherzhafte Lieder, ernsthafte Themen. Humor, Satire und Erotik im Klosterschrifttum 
des Spätmittelalters“, in: Musik und Humor. Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung in 
der Musik, Festschrift Wolfram Steinbeck zum 60. Geburtstag, ed. Hartmut Hein und 
Fabian Kolb, Laaber: Laaber-Verlag, 2010 (= Spektrum der Musik 9), 33-57 

• „Nation, Religion, Mythos und Oratorium. Spuren der Edda in den Oratorien des 19. 
Jahrhunderts“, in: Sang an Aegir. Nordische Mythen um 1900, Kongressbericht Frankfurt 
am Main 2008, ed. Katja Schulz and Florian Heesch, Heidelberg 2009, 135-178 

• „Musik in den Lüneburger Klöstern – interdisziplinäre Ansätze zur Erforschung einer 
geistlichen Lebensform im Spätmittelalter“, in: Kirchenmusikalisches Jahrbuch 93 (2009), 
7-35 (peer-reviewed)  

• Vltava und Die Moldau. Zur deutsch-tschechischen Rezeption von Smetanas Má vlast im 
ausgehenden 19. und 20. Jahrhundert, in: Deutsche - Tschechen - Böhmen. Kulturelle 
Integration und Desintegration im 20. Jahrhundert, proceedings of the congress Weimar 
2008, ed. Steffen Höhne and Ludger Udolph, Köln/Weimar 2010, 173-191 

• „Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern. Liturgische Grundlagen – künstlerische 
Verarbeitung – verbindende Motive“, in: Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern, 
proceedings of the congress Ebstorf 2009, ed. Linda Maria Koldau, Ebstorf 2010, 7-44 

• „Liturgie und Andacht: Passion und Ostern in den musikalischen Quellen der Lüneburger 
Klöster“, in: Passion und Ostern in den Lüneburger Klöstern, proceedings of the congress 
Ebstorf 2009, ed. Linda Maria Koldau, Ebstorf 2010, 265-308 

• entry „Gender / Geschlecht“, in: Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft, ed. Helga 
de la Motte-Haber, Heinz von Loesch, Günther Rötter and Christian Utz, Laaber: Laaber-
Verlag, 2010 (= Handbuch der Systematischen Musikwissenschaft 6), 143-146 

• „Musik zum Krieg: Klangliche Mittel zur emotionalen Steigerung in U-Boot-Filmen“, in: 
Militär, Musik und Krieg – Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstags von Michael 
Salewski, ed. Linda Maria Koldau, Stuttgart: Steiner, 2010, 170-187 

• „Einführung: Militär, Musik und Krieg in interdisziplinärer Sicht“, in: Militär, Musik und 
Krieg – Kolloquium anlässlich des 70. Geburtstags von Michael Salewski, ed. Linda Maria 
Koldau, Stuttgart: Steiner, 2010, 9-23 

• „Israel in Egypt (HWV 54)“, in: Händels Oratorien, Oden und Serenaten. Das Handbuch, 
ed. Michael Zywietz, Laaber: Laaber-Verlag, 2010, 268-286 
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• „Sound Effects as Genre-Defining Factor in Submarine Films”, in: MedieKultur 48 (2010), 
18-30 (peer-reviewed) 

• entry “Cozzolani, Chiara Margarita”, in: Lexikon Musik und Gender, ed. by Annette 
Kreutziger-Herr and Melanie Unseld, Kassel: Bärenreiter Verlag, 2010, 32. 

• entry “Anna von Köln”, Lexikon Musik und Gender, in: Annette Kreutziger-Herr and 
Melanie Unseld, Kassel: Bärenreiter Verlag, 2010, 54. 

• chapter „Bibel og liturgi som verdensbilledets fundament i senmiddelalderlige 
kvindeklostre“ (Bible and Liturgy as Life’s Fundament in Late Medieval Women’s 
Convents), in: Middelalderens Verden, ed. Per Ingesman and Ole Høiris, Aarhus 2010 
(published in October 2010, page numbers not yet known) 

 
e) Articles and Book Chapters in Print  
(sent to the editors; partly submitted to peer review, partly already accepted) 
• chapter „Frauen in der Musik der Frühen Neuzeit“, in: Handbuch der Renaissance. Lexikon 

Frühe Neuzeit, hrsg. von Elisabeth Schmierer, c. 20 pages 
• chapter „Musik und Volksfrömmigkeit in der Renaissance“, in: Handbuch der Renaissance, 

ed. Birgit Lodes and Klaus Pietschmann, c. 20 pages 
• „U-Boot-Filme und ihre Musik“, Kongressbericht des 9. Forums Wilhelmshaven „100 

Jahre U-Boote in deutschen Marinen“, ed. Stefan Huck and Jörg Hillmann, c. 15 pages 
• „Die Päpste und die Kirchenmusik als Politikum im Kulturkampf“, in: Päpstliche 

Verordnungen zur Kirchenmusik, Kongressbericht Rom 2006, ed. Klaus Pietschmann and 
Markus Engelhardt (= Analecta musicologica), c. 15 pages  

• Essay „Claudio Monteverdi – geistliche Musik und Wirken am Markusdom“, in: 
Geschichte der Kirchenmusik, 2 Bde., ed. Wolfgang Hochstein and Christoph Krummacher 

• „Kulturräume – Freiräume. Adelsdamen im Musikleben des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit, proceedings of the congress „Kulturlandschaften – Elisabeth von Thüringen und 
ihre Zeit“, ed. Annette Schneider (Landesheimatbund Sachsen), c. 12 pages 

• „Frauen, Bibel und Musik im Mittelalter“, in: Die Bibel und die Frauen. Eine 
kulturgeschichtliche Enzyklopädie, hrsg. von Irmtraud Fischer u.a., Bd. 6 Mittelalter und 
Frühe Neuzeit, c. 15 pages 

• “The Sacred and the Secular: Additional Layers of Theological Meaning in Monteverdi’s 
Venetian Church Music”, in: proceedings of the international conference on Seicento music at 
Milan, 2009, ed. Alberto Colzani, Andrea Luppi and Maurizio Padoan, Como 2010 

• “Frau – Militär – Musik. Darstellungen und Interpretationen im Spielfilm”, in: 
Musiksoldatinnen, proceedings of the conference Berlin 2009, ed. Albrecht Riethmüller 
and Rebecca Wolf, ca. 20 pages 

• “The Soundtrack Album as Text and Medium to Re-Experience a Movie”, in: Studies of 
Popular Music 2011 (under peer review) 

• “Why Submarines? Interdisciplinary Approaches to a Cultural Myth of War”, in: Journal of 
War and Culture Studies 2011 (under peer review) 

 

f) Articles in Preparation 
• “Claudio Monteverdi”, commented bibliography for Oxford Bibliographies Online (OUP 

New York; Editor-in-Chief Bruce Gustafson) 
• “Ostinatio Techniques in Monteverdi’s Sacred Music”, in: New Monteverdi Interpretations, 

proceedings of the congress Frankfurt am Main 2009, ed. Linda Maria Koldau and Jeffrey 
Kurtzman 

• „Biblische Frauenfiguren in den Oratorien des 17. und 18. Jahrhunderts“, in: Die Bibel und 
die Frauen. Eine kulturgeschichtliche Enzyklopädie, hrsg. von Irmtraud Fischer u.a., Bd. 7 
Zeit der Reformen und Revolutionen 
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• Komponistinnen, Virtuosinnen und die Bibel: Frauen und liturgische Musik im 17. 
Jahrhundert, in: Die Bibel und die Frauen. Eine kulturgeschichtliche Enzyklopädie, hrsg. 
von Irmtraud Fischer u.a., Bd. 7 Zeit der Reformen und Revolutionen 

• “Submarine Films: The Construction of Male and Female in Sound and Image”, in: Myths, 
Gender and the Military Conquest of Air and Sea, proceedings of the congress Oldenburg 
2009, ed. Katharina Hoffmann 

• “Experimentalism and Exegesis: Monteverdi’s Venetian Church Music”, in: Proceedings of 
the 2009 Conference on 17th-Century Italian Music, Milano, ed. Maurizio Padoan 

• “Nisi Dominus: An Authoritative Text and the Development of Compositional Conventions 
in its Musical Setting”, in: The Rewriting of Authoritative Texts, ed. Anders Klostergaard 
Petersen, Aarhus 

 

g) Encyclopedia Entries 
• 31 entries in Die Musik in Geschichte und Gegenwart, 2nd edition (MGG2-Personenteil 4–

12, Kassel 2001ff) 
• 15 entries in the Encyclopedia of the Bible and Its Reception (De Gruyter, Berlin, 2010ff), 

amongst others Divine Office; Devil; Devotio moderna (more entries to follow) 
 

h) Reviews  
1. Academic (since 2008) 
• “Der Novembermann (D 2007)” (film review), in: Kieler Beiträge zur Filmmusikforschung 

1 (2008), 205-208 
• with Hans-Jürgen Wulff: “Heimatklänge (CH 2007)” (film review), in: Kieler Beiträge zur 

Filmmusikforschung 1 (2008), 210-214 
• “Nils Holger Petersen (ed.): Ritus et artes. Traditions and Transformations”, in: Danish 

Yearbook of Musicology 37 (2009), 94-97 
• “Rode-Breymann, Susanne (Hrsg.): Orte der Musik. Kulturelles Handeln von Frauen in der 

Stadt. Köln 2007, und Rode-Breymann, Susanne (Hrsg.): Musikort Kloster. Kulturelles 
Handeln von Frauen in der Frühen Neuzeit, Köln 2009” , in: Clio-Online (H-Soz-u-Kult-
Forum: Fachportal für Geisteswissenschaften), 1 March, 2010 

• “H. Douteil: Die Concordantia Caritatis des Ulrich von Lilienfeld”, in: Clio-Online (H-Soz-
u-Kult-Forum: Fachportal für Geisteswissenschaften), 29 June, 2010 

• “Sabine Wehking: Die Inschriften der Lüneburger Klöster”, in: Clio-Online (H-Soz-u-Kult-
Forum: Fachportal für Geisteswissenschaften) (in print) 

• “Peter Mohrmann: ”, in: Clio-Online (H-Soz-u-Kult-Forum: Fachportal für 
Geisteswissenschaften) (in print) 

 
2. Concert Reviews, Essays, and Radio Programs 
• c. 150 articles in the Frankfurter Allgemeine Zeitung (Feuilleton), 1992–2002 (reviews and 

essays) 
• numerous radio programs on early music (radio stations SWR2, HR2, Deutschlandradio), 

1995–2007  
• numerous reviews of musicological books and CDs in: Neue Musikzeitung; Musik und 

Kirche; Concerto; Journal of Seventeenth-Century Music (1992–2002) 
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4) Linda Maria Koldau: Undervisningsportfolio (Apri l 2009) 
 
Paedagogical Qualification 

In Germany, we do not have training courses for Readers and Lecturers at universities; thus, 
there are no diplomas or certificates to be obtained in this field. Academic teaching must be 
trained autodidactically and by experience. Having already given tutorials in Musicology and 
English Literature as a student at Mainz University (1992–1996), I have gained broad 
experience in academic teaching by giving lecture courses, seminars and tutorials on B.A., 
M.A. and Ph.D. levels at various universities and conservatories since the year 2000 and by 
mentoring several M.A. theses and Ph.D. dissertations at the Universität Frankfurt/Main. My 
success in teaching is proved by the large numbers of students attending my courses (there is 
a free course choice in the German academic system) and by the many students who ask me 
to be their mentor in exams and final theses. Their appreciation of my teaching is also 
expressed in the evaluation results as well as in private letters I have received (several 
examples taken from e-mails are given at the end of the portfolio). The extraordinarily good 
results of the students’ essays and presentations in my interdisciplinary seminars both at 
Frankfurt and Lüneburg University also imply that the design of these seminar courses has 
filled students with enthusiasm and instigated them to take their own initiative in working out 
projects and concepts for their essays. My seminar on the u-boat myth in history and 
literature, film and music (Wintersemester 2007/08) was chosen by the president of Lüneburg 
University to become the first podcast presentation of highly successful interdisciplinary 
teaching on the website of the Leuphana Universität Lüneburg in February 2008. 
Another token of my teaching qualification is the great number of public lectures I have given 
upon invitation before an academic as well as non-academic public in Germany and various 
other European and non-European countries. These lectures have, without exception, been 
met with great enthusiasm and are continuously followed by new invitations (cf. the list of 
public and guest lectures in Appendix 7, “Communicative Experience and Transfer of Know-
ledge”). 
 

Teaching Concept, Evaluation, and Objectives within the Institute 

Since there are no fixed guide lines and training courses for academic teaching in Germany, 
professors have to work out their own concepts depending on the subject taught, the course 
level, and the technical and financial facilities of the university. This is especially virulent in 
an interdisciplinary approach to musicology (requiring the introduction of the various 
disciplines’ objectives, methods, and theories) as well as in the field of film and media, where 
the didactic means depend to a great part on the necessary technical equipment. When 
conceiving a course, I usually set up a scheme with the general aims of the course, the 
individual subjects of the weekly sessions (in most of the German seminar courses these 
subjects offer the students the possibility to prepare their own presentations and the later 
written elaboration to acquire the necessary credit points), the films or musical pieces to be 
analyzed in these sessions, and the media needed for this analysis (for your information, I 
enclose two such schemes of my courses in Frankfurt and two schemes of courses for the 
Universität Lüneburg). In addition, there are guest speakers, workshops, and excursions that 
broaden the students’ experience of the issues discussed in the academic sessions. When 
choosing the individual subjects and the examples, I take special heed to the course level and 
thus to the adequacy of the subjects to meet and widen the students’ abilities. 
The materials used in my courses are: music examples (both on CD or record and on sheet), 
literary pieces (songs, librettos, poetry and prose), film excerpts, TV recordings, video clips, 
powerpoint presentations, and – where useful as a medium – overhead folios. Of course, the 
piano and the singing voice play a constantly important role especially in courses on classical 
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music history, counterpoint and musical analysis. If the necessary equipment is given (which 
cannot be taken for granted at German universities), we also use the internet as a database and 
tool for analysis in the sessions. This proves very helpful for the analysis of podcasts, 
videoclips, and music/sound as an integral part of advertisment and entertainment. During my 
period as Director of the Institute of Musicology I also introduced a course series in E-
Learning and computer composition, which is taught every semester by an extern lecturer 
who has ample experience in sound recording and arrangement. 
 
The concept of evaluation is only hesitatingly being introduced in Germany. At Frankfurt 
University, there does not exist a consistent evaluation scheme yet: gaining a feedback from 
the students has so far been left to the private initiative of the indivual academic teacher. I 
have used evaluation forms in several courses and regularly reserve the last session in the 
semester for feedback, discussion and anonymous evaluation. In the Sommersemester 2007 
the university introduced a test run of a new, standardized evaluation system (EvaSys). I 
volunteered for trials with two of my courses and was chosen for another test run in the 
Wintersemester 2007/08. As an example for this evaluation, I attach the report of the 
evaluation of my lecture course “Monteverdi und seine Zeit”. It must be noted, though, that 
some of the questions were subsequently taken out of the standard questionnaire after this 
second test run, because they proved to be inadequate to evaluate a teacher’s pedagogical 
skills (e.g. the question regarding the size and adequacy of the room: rooms are allocated to 
the academic teachers at Frankfurt University and not chosen by the staff themselves, they 
vary greatly in technical equipment and adequacy for the respective course). 
 
Although we do not have pedagogical training courses at Frankfurt University, it was my 
special concern as Director of the Institute of Musicology to discuss common objectives and 
establish standards the students can rely upon in close cooperation with my colleagues. 
During the period as Director I introduced regular meetings of the academic staff, in which 
we discussed the various methods we used, set standards for the basic courses we teach every 
semester and defined key kompetences for the standard curriculum. Having had the best 
experiences with interdisciplinary work and “formidling”, I also used this forum to encourage 
my colleagues to develop interdisciplinary and outward-reaching schemes. This suggestion 
was taken up; indeed, the additional budget of the student fees helped us to invite guest 
speakers from other disciplines, offer public lectures with representatives from other 
universities and public cultural institutions and organize regular excursions in combination 
with our seminar courses. This has changed the character of teaching at our Institute and 
attracted many students from other regions beyond Frankfurt (cf. the appreciation of the 
student Andreas Schubert and my colleague PD Dr. Gisa Jähnichen, quoted below on p. 196). 
 
At the same time I have profited greatly from peer advising and competence-building within 
our academic team: some of the academic teachers at our Institute as well as at the former 
sister Institute of Music Pedagogy have ample experience as teachers at grammar and primary 
schools. They have given us important impulses to improve the methods of “formidling” in 
our basic courses. Thus, the seminar I taught in cooperation with the primary school teacher 
Dr. Ulrike Wingert (Music Pedagogy) on the question of the “canon” in teaching music 
history at university and in schools has been of greatest profit to myself and to our students, 
encouraging a more open course model with discussions, role plays and unusual didactic 
methods. 
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Degree Courses and Examinations 

I have taught both at Conservatories (Musikhochschulen) and Universities in Germany. 
Musicology at Conservatories has got a more basic and concentrated character, being oriented 
more succinctly towards practical issues and the immediate application of musicological 
questions to interpretation and performance practice. Nevertheless, the students both at the 
Conservatories in Aachen and Trossingen were delighted to find out more about the cultural 
and historical background of the pieces they studied; some of them in fact decided to gain a 
musicological degree after their instrumental diploma. Examinations at these institutions were 
mainly oral; in some courses the students had to deliver presentations and elaborate them into 
a written work (the German Hausarbeit system), which I had to correct and comment on. As 
an academic teacher and singer I greatly enjoyed the students’ openness to put their 
musicological insights to practical use. 
At Frankfurt University, we still have the old Magister Course (M.A.). However, the B.A. 
degree course, which I designed myself during my period as Director, is under way and will 
be complemented by three M.A. courses in “Music and Cultural History”, “Film and Media”, 
and “Interdisciplinary Music Studies”. After 2 years of studies, our students take a 
“Zwischenprüfung” (intermediate exam) both in their primary subject and in their two 
subsidiary subjects. The traditional Magister examination consists of a written examination 
and oral exams in all three subjects. As professor with the longest tenure at our Institute, I am 
asked by the majority of the students (who have known me for several years) to become their 
supervisor and examiner in these examinations. I have therefore had an unusually high 
number of examinations in the past few years. In this function, I have written numerous 
expertises both on the M.A. theses and the written examinations and been examiner in the oral 
examinations. 
Our Ph.D. course equally follows the old German model still, with our Ph.D. students only 
attending a regular colloquium each semester and receiving individual supervision and 
discussion of their progress. As Director, I registered our Institute for the Frankfurt Graduate 
School, which is just being established at the university. In the near future, our graduate 
students will thus follow Ph.D. courses in which they have the opportunity to study together 
in interdisciplinary seminars, participate in workshops, present their own work in peer groups 
and before a committee of professors, and receive further specialized education in 
musicology. It was of special importance to me to register our Institute for this School, since I 
believe that the students will profit greatly from the opportunity for exchange, further (and 
interdisciplinary) education and the chance to practice public speaking. 
At the moment, I am supervising four of the six Ph.D. dissertations that are currently being 
written at our Institute. This supervision consists of discussions in personal meetings, by mail 
and phone, test readings and the correction of chapters already written and support in research 
and methodology. Since the German Ph.D. system is based on a high degree of independence 
on part of the candidate (in fact, only one of my Ph.D. students actually lives in Frankfurt), it 
would be no problem for me to follow up to the end of the supervision while working at 
another university (this is quite usual in Germany). In fact, should there be the chance of an 
employment at Aarhus Universitet for me, I would deem it best for my Ph.D. students to 
recommend them a transfer to your university, if such a transfer were possible in the Danish 
academic system (again, such a transfer is usual in Germany, since Ph.D. dissertations are 
linked rather to the supervisor than to the individual university). 
The doctoral examination finally demands two expertises on the dissertation (written by the 
supervisor and an external expert on the subject) and a public defense, in which the candidates 
present and discuss their dissertation before a committee of five professors. Since these 
committees are always interdisciplinary, I have been member of non-musicological 
committees and Head of the Committee several times. Doctoral examinations can only be 
carried through by professors (i.e. not by assistant professors according to the German 
academic ranking system). 
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In our academic teaching, we impart techniques of academic research and writing to our 
students. The Hausarbeit system helps them to gain key competences they will need for their 
written thesis, their examinations and their later profession. I usually write detailed comments 
on the students’ achievements and on problems in their essays, so that they obtain clear cues 
about what they should improve and practice in future written work. These comments are 
very popular with my students; I have lately received explicit requests from my Lüneburg 
students to send them again such extensive and helpful comments on their essays as I did in 
our first seminar course in 2007/08. 
In “Kolloquien” (peer groups of research students, led by professors), M.A. and Ph.D. 
candidates have the opportunity to present their research and practise speaking in public. 
These practical exercises are complemented by individual “vejledning” in tutorials and 
student–professor meetings. I personally enjoy this system of “formidling” at an advanced 
study level, since it offers the opportunity to impart my own experiences in research, transfer 
of knowledge and publishing to promising young researchers and to learn a lot about new 
research in various fields myself. 
 
A special way of academic teaching is finally offered by the senior student system at Frank-
furt University, “Universität des 3. Lebensalters”. I have taught in this course with students 
aged 65 and over from the very establishment of this system (2005) onwards, since I greatly 
appreciate to learn from these highly motivated elderly students and from their broad 
experience in various professional and social fields. It is very important to me to integrate 
these senior students in courses with our young students, since the latter profit greatly from 
the broader (and often interdisciplinary) perspective our senior students have to offer. 
 

Teaching and Research 

It has always been my principle to integrate my current research into my teaching. Not only 
do the students appreciate it greatly to become integrated into first-hand research (e.g. in my 
inter- and transdisciplinary project on the submarine myth), but I do greatly profit myself 
from this mutual integration and discussion, since the students often contribute with new ideas 
and impulses. In the past two years it has been possible to raise additional funds that have 
allowed the employment of student assistants, who do research and editing tasks, become 
involved in administrative discussion and gain insights into academic networking and the 
organization of research. Two of the students I employed with these funds decided to carry on 
their research after their M.A. examination and are now writing their Ph.D. dissertations. For 
the Monteverdi symposium in 2009, I have been able to hire two student assistants, who will 
thus get in touch with the international Monteverdi experts we have invited. The symposium 
is at the same time part of the lecture course “Monteverdi und seine Zeit”; the students will 
therefore get first-hand insights into the internationally leading Monteverdi research. 
Since Det Humanistiske Fakultet at Aarhus Universitet offers an impressively broad spectrum 
of highest-standard research, it would be a pleasure to me – were I given the opportunity to 
work in the Faculty’s administration – to link up these first-rate research projects with 
targeted initiatives in teaching and “formidling”, thus encouraging the younger students to 
take up and develop advanced research themselves. 
At the same time, it has been a special concern to me to offer results of my research in easily 
accessible handbooks. It is not usual in Germany that academic teachers (except for experts in 
pedagogy) contribute to textbooks for schools. However, it is an important objective that the 
standard handbooks for academic education are written by the leading experts in the various 
fields. Thus, I have written more than 30 articles in the leading German music encyclopedia 
Die Musik in Geschichte und Gegenwart (2nd edition) and several entries in the most recent 
musicological handbooks (Handbuch der Renaissance; Lexikon der Renaissance; Lexikon der 
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Kirchenmusik; Handbuch Gender; Lexikon der Systematischen Musikwissenschaft). My book 
on film music, which Böhlau Verlag commissioned for the series UTB Studienbücher, will be 
the first handbook on this field in Germany. My Habilitationsafhandling Frauen – Musik – 
Kultur. Ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit (2005) is equally 
conceived as a handbook and has been used as such by students and researchers in 
musicology, literary history, cultural history, and church history since its publication. 
 

Interdisciplinary Approach in my Teaching 

From the very beginning of my academic career, it has been my aim to integrate questions of 
music, literature and media into the broad cultural context and to impart this more complex, 
but enriching view to my students. In order to gain this context, I cooperate with colleagues 
from other disciplines in the Humanities and beyond (e.g. Literature in various languages, 
Historical Studies, Sociology, Psychology, Film and Media, Theology), but also from other 
sections of society: in my seminars on the u-boat myth in film and history, I had as guest 
speakers the commander of a modern German submarine (212A), the 88-year-old commander 
of a Second World War submarine, and the initiator of the exhibition “Das Boot Revisited” in 
the Deutsches Filmmuseum Frankfurt (Sept. 2006 – Jan. 2007). In the Wintersemester 
2008/09, I organized two workshops in the context of my lecture “Myth of war and heroism 
in film”, involving a film composer, a film journalist, a script writer, and the director of an 
agency of internet media. Such guest speakers open up a completely different world of 
experience to my students and are always received with great enthusiasm, invoking many 
questions and lively discussions, and offering perspectives for jobs outside the mainstream of 
music and musicology. 
At the Leuphana University Lüneburg, where a broad interdisciplinary approach is implanted 
with the very first semester of every student’s course, my integration of artistic and literary 
phenomena into a broader cultural and historical context has yielded astounding results. Thus, 
two students in my course „The U-Boat Myth in History and Literature, Film and Music” 
(Wintersemester 2007/08) proposed on their own initiative to prepare a presentation on 
submarine computer simulations (which I had not conceived as a subject in the seminar). In 
the course of their work, they became familiar with the complexities of the game Silent 
Hunter, interviewed an aficionado of this game, travelled to the German Submarine Base in 
Eckernförde in order to interview the commander of the German submarine U-34 and even 
carried through an e-mail interview with the producers of this game in Rumania. Their written 
elaboration is one of the best student works I have ever seen; in fact, it has given me 
important impulses for my own book on the u-boat myth in film and the media. Another 
student in this seminar proposed – again on his own initiative – to prepare a presentation on 
torpedo technique and military submarine hunt (again a subject that had not been in the 
concept). In the course of his presentation it became clear that he had first-hand experience 
from his four-year service in the German Navy – his presentation gave us insights that we 
would never otherwise have obtained and which are essential to understand the fictitious 
rendering of the submarine myth in film and the media. As a teacher, I was very grateful for 
these unique contributions and named them to the University Board as outstanding 
achievements. 
 

Theory and Practice 

As a trained singer, it is of great importance to me to integrate practical music-making in my 
seminars – also in seminars on film and media, showing how music influences our perception 
of film and storytelling. Since I often work with sources and pieces that are not available on 
CD, it is necessary to sing and play music examples myself (for which I have the necessary 
professional training). Music students often feel encouraged to do so, too, and they experience 
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this practical approach to music as a great advantage in their academic work. Students of 
literature, film and media likewise feel encouraged to transfer the knowledge they gain in 
their academic courses to their environment, as, for example, the influence of music and 
sound in film, radio, and internet media. 
Besides interdisciplinarity and the integration of practice into theoretical reflexion, the third 
“pillar” in my academic teaching is analysis, both of music, literature, the visual arts and film. 
It is my aim to open the students’ ears for detailed phenomena of music, sound, film, and 
language (as literary, expressive and acoustic means in vocal music and film) and to perceive 
their acoustical surroundings with greater sensitivity. This sensitivity is then transferred to the 
other levels of music, literature, film and cultural history, helping the students to perceive 
these artistic expressions as a complex phenomenon that must be analyzed on various levels. 
My courses of “classical analysis” (i.e. the analysis of musical scores and films) are 
frequented by students from various disciplines who are grateful to learn about the most 
important tools that help them tackle classical and popular music, librettos and song poetry, 
film, radio, and internet media in whatever form. 
 

Formidling: Mutual Transfer of Knowledge between University and the Public 

Finally, I put great emphasis on transferring academic experience to our daily environment. I 
have organized a considerable number of workshops and excursions, in which my students get 
to know the daily contexts of the subject matters they are taught in class. Thus, I have taken a 
group of students, who attended my seminar “Music in the German-Danish conflict” to 
archives and historical sites north and south of the German-Danish border. The exchange with 
German and Danish directors of archives and museums has opened an entirely new world to 
them (they had no knowledge about German-Danish history before taking this seminar 
course), which they appreciated in our discussions, in their documentation of this excursion 
and in their desire to plan a follow-up excursion to other sites in Southern Denmark. The 
students of my three classes on the u-boat myth in film and and media (Frankfurt and 
Lüneburg Universities) were taken in March and May 2008 to the Headquarters of the 
German Navy and to the German Submarine Headquarters (Eckernförde), and they also met 
the PR representative of the Howaldtwerke Werft, where German submarines are built today. 
For your information, I attach the programmes of three excursions I organized and led in 2008 
and 2009. 
Practical issues of film production and sound design in the internet are taught in the above-
mentioned workshops I have organized at Frankfurt University. 
This way of open, “cross-cultural” teaching also ensures that the students feel how important 
it is to their academic teachers to impart complex, culturally and socially integrated subjects 
to them. The excursions help to build up the conviction that academic life is not restricted to 
university, but it is an integral part of society. Furthermore, it builds up a relationship between 
students and teachers that transforms the courses from standard classroom teaching into open 
dialogue. 
 
 



 169

Teaching experience 

All lecture courses mentioned here were both on basic and advanced levels, uniting B.A. and 
M.A. students. Advanced Courses (Hauptseminar) are for M.A. students, Basic Courses 
(Proseminar) for B.A. students. At Franfurt we also have the level of “Seminar”, which unites 
B.A. and M.A. students. 
 
1990 Tannenbergschule Seeheim (integrated elementary and grammar school) (Germany) 
 Teacher of English language and culture (winter term) 
 => 10 hours per week for six months 

1992-1996 (University of Mainz, Germany) 
 Student Tutor in Musicology and English/American Literature 
 => 2 hours per week: teaching and supervision of practices for students 

2000–2001 School of Sacred Music of the Archidiocese Cologne (Germany) 
 Lecturer for Music History and History of Religious Literature 
 => 2 hours per week throughout the entire year 

2000 Martin Luther-Universität Halle/Wittenberg (Department of Musicology) (Germany) 
   Course Die Musik von Claudio Monteverdi: Leben und Werk im kulturellen und  
 musikgeschichtlichen Kontext (April – July 2000) 

2000 Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Faculty of Catholic Theology)  
         (Germany) 
 M.A. Course Klage und Jubel. Psalmvertonungen in der Liturgie (interdisciplinary  
 lecture course on the poetry and music of the Psalms, together with the theologians Prof.  
 Dr. Albert Gerhards and Prof. Dr. Wolfgang Bretschneider) 

2001–2002 Academy of Sacred Music Aachen (Germany) 
 Lecturer for Musicology: lectures on music history, courses in music theory, visement, 
  both on B.A. and M.A. levels; 8 hours per week 

2002–2003 Trossingen Academy of Music (Germany) 
Assistant Professor of Musicology: courses on Monteverdi and Mozart, on the musical 
setting of Italian and English poetry, courses in techniques of musicological research, 
visement; both on B.A. and M.A. levels, 5 hours per week 

2004ff University of Frankfurt/Main (Department of Musicology) (Germany) 
Professor of Musicology: lectures, seminar courses, excursions on various topics in music,  
literature, and cultural history of the 15th through 20th centuries, 4 hours per week (2004–
2005), 8 hours per week (2006 onwards) 

a) Lecture Courses (Vorlesung) 
� The Myth of War and Heroism in Film  

=> including 2 workshops: 
a) Techniques and Effects of Film Music: with the film music composer and sound  
     designer Reinhard Besser (31 October, 2008) 
b) Filmscript, Sound Design, and Internet Advertisment: with the podcast designer 
     and film journalist Gregor Wossilus (Munich), the professor of filmscript  
     writing Sylvie Pagé (University of Applied Media Studies, Mainz), and the  
     director of the internet agency Accuratio Design, Eulália Da Silva Rocha  
     (Frankfurt) (9 January, 2009) 

� Nationalism in Literature and Music of the 19th-Century (choral music, societies, 
newspapers, poetry and pamphlets, memorials and statues in the service of 
nationalism) 

� Music and Society after 1945: The Influence of Pop and Rock (Lyrics and Music) 
   Part I: German Society 1945-1969: Schlager, Rock’n Roll, and the Beatles 
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   Part II: German Society in the 1970s and 80s: Pop and Rock –  
               Their Impact and Their Political Context 
=> both lectures courses had a strong emphasis on song lyrics and media 

� Women – Music – Culture. Women in Early Modern Literature and Music 
� Claudio Monteverdi: Avantgarde Poetry and Music in Italy in Monteverdi’s Time 
� Music, Literature, and Religiosity in Women’s Convents 1450-1800 

b) Advanced Courses (Hauptseminar; for students in the 5th-8th semester) 
� Film Music: Aesthetics, Functions, Practice 
� Handel Oratorios: Poetry and Music in the Political Context of 18th-Century 

Britain 
� The Oratorio in the 19th Century: Poetry and Music in the Service of European 

Nationalism 
� Berlioz: Messe solennelle – Requiem – Symphonie fantastique. Analytical 

Approaches to Compositional and Textual Procedures in the 19th-Century 
� Choral Societies in the 19th Century: Literature and Music in the Service of the 

National Movement 
c) Seminar Courses (Basic and Advanced; for students in the 3rd-8th semester) 

� Film and Film Music: Theories and Analytical Methods 
� U-Boat Myth I: Das Boot (1981) – The Historical Background and the Setting of 

Novel and Music in the Film 
� U-Boat Myth II: Submarine Films: Their Historical Contexts, Their Soundtracks, 

and Their Music 
� Music in the German-Danish Conflict of the 19th Century – Political Literature and 

Political Songs in the Singers’ Movement 
� The Choral Movement in the 19th Century: Nationalism, Music, Literature 
� The Question of the “Canon” in Musicology and Literary Studies 

(together with Dr. Ulrike Wingert, Institute for Music Pedagogy) 
d) Basic Courses (for students in the 1st-4th semester)  

� Techniques of Academic Research and Writing (taught every year 2004-2008) 
� Techniques of Analysis: Music – Literature – Film (taught every year 2004-2008) 
� Survey of Music History (taught every year 2004-2008) 

e) Tutorials M.A. and PhD Candidates: taught every year 2005–2009 
  discussion of the individual students’ theses, discussion of theories and methods of analysis 
    invitation of guest speakers, discussion of the interdisciplinary integreation of musicology  
    with literature, film, the media, dramaturgy, cultural history, and the visual arts 
f) Excursions 

� Excursion in Film History: Exhibition “25 Years Das Boot”, Haus der Geschichte, 
Bonn (4 Dec., 2007) 

� Music in the German-Danish Conflict – Archives and Museums with Literature 
and Music on the Singers’ Conflicts in the 19th and 20th Centuries (Flensburg, 
Schleswig, Eckernförde, Danevirke, Sønderborg: 2-6 March, 2008 and 1-5 March, 
2009) 

� Excursion in Film History: The U-Boat Myth – Navy Memorial Laboe, U-Boat 
Memorial Möltenort, Headquarters of the German Navy (Glücksburg), 
Headquarters of the German Submarines (Eckernförde), Howaldtwerke Werft 
(Kiel): 4-8 May, 2008 

� Excursion in Medieval Music and Culture: Passion and Eastertide in Medieval 
Convents  (Bad Homburg, 9 April, 2008) 
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2007ff University of Lüneburg (Germany) 
Visiting Professor of Musicology in the Interdisciplinary Leuphana Course on Cultural, 
Social, and Technical History  
� Interdisciplinary Course “The U-Boat Myth in Film, Literature, History, and 

Technics” (Visitor: Commander of U31, German Submarine Headquarters, 
Eckernförde) 

� Interdisciplinary Course “Music and Literature in Female Convents of the Middle 
Ages” (Visitor: two abbesses of the Luneburg Convents) 

� Interdisciplinary Course “Monteverdi: The Wedding of Poetry and Music” (at the 
same time Survey Course “Music from the Renaissance to the Baroque) 

� Excursion: The U-Boat-Myth in History and Film (Kiel/Laboe, 27 March, 2008) 
� Excursion: The Luneburg Convents (Medingen, Ebstorf, Lüne; 19/20 October, 

2007) 
 

 

Oral Examinations 

(with both primary and subsidiary subject candidates in musicology, literature, film and 
media, the arts, various languages) 

There is no record of oral examinations at German universities, since examinations of all 
kinds belongs to the basic tasks of German professors. I can therefore only give estimated 
numbers for students I had in oral examinations in the period 2001–2009: 

- “Zwischenprüfung” (intermediate examination after 2 years; Frankfurt University): 
about 80 students in 4 years 

- Oral M.A. Examinations (Frankfurt University) 
a) Primary Subject: about 25 students 
b) Subsidiary Subject (musicology in combination with other disciplines):  
    about 50 students 

- Semesterabschlussprüfung (Kirchenmusikhochschule St. Gregorius, Aachen): 
35 students (in 1 year) 

- Final Examination for Organists and Cantors (School of Sacred Music of the 
Archidiocese Cologne) 
80 students (in 2 years) 

 
 
Supervision of Master Theses (Frankfurt University) 

- Artur Schall: Polystilistische Tendenzen im Klavierwerk von Alfred Schnittke (2005) 
- Jürgen Grzondziel: „La púrpura de la rosa“ von Tomás de Torrejón y Velasco (2005) 
- Benedict Schmidt: Studien zu Erich Wolfgang Korngolds Oper „Die Kathrin“ (op. 28) 

(2007) 
- Andreas Schubert: Hauptfigur im geistigen Sinn. Betrachtungen zu Text und Musik der 

Kaiserin in der Oper „Die Frau ohne Schatten“ (2007) 
- Jessica Rupp: Giacomo Puccinis „Turandot“ im Kontext der Dramaturgie seiner Opern 

(2007) 
- Anne Sophie Hessler: Die Filmmusik in Alfred Hitchcocks Filmen (2007) 
- Christian O. Gazsi Laki: Carl Dahlhaus’ zentrale musikästhetische Thesen (2008) 
- Sabine Beck: Politische Einflüsse auf den Frankfurter Rundfunk in der Weimarer 

Republik (2008) 
- Birgit Kny: Musik in den Heideklöstern des Mittelalters (Zweitgutachterin; Humboldt-

Humboldt Universität Berlin, 2009) 
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- Maibrit Mahrhauser: „Bigotto satiro“ – Studien zur Figur des Scarpia in Puccinis 
„Tosca“  (2009) 

- Tobias Rux: Christian Rock. Definition, Geschichte und Interpretation (2009) 
- Teresa Zinner: Die Frauenfiguren in den Opern Händels (2009) 
- Anna Sophia Sattler: Filmmusik. Funktion und Ästhetik (in preparation, 2009) 

 
 
Supervision of Ph.D. Dissertations (Frankfurt University) 

- Stefan Wolkenfeld: August Wilhelm Ambros’ „Geschichte der Musik“: die 
Professionalisierung der historischen Musikwissenschaft im 19. Jahrhundert (2008) 

- Sabine Fröhlich: First Performance Anywhere: Die Chordirigentin Margarete Dessoff 
(begun in 2007) 

- Verena Schüller: Musik – Patriotismus – Nationalismus. Die Rheinlieder im 19. 
Jahrhundert (begun in 2008) 

- Stefano Corino: Heavy Metal in der Medienlandschaft des späten 20. Jahrhunderts 
(begun in 2008) 

- Yuki Melcher: Musikvermarktung: Das Bild von Geigerinnen in der Gegenwart (begun 
in 2009) 

 
 
Member of the Committee in Doctoral Examinations (Frankfurt University) 

- Simon Kopp, Ph.D. in History of the Arts, Jan. 2007 (Head of the Committee) 
- Sebastian Kleiber, Ph.D. in Musicology (Member of the Group of Professors in 

Musicology) 
- Tatjana Held, Ph.D. in Pedagogy of the Arts, Nov. 2007 (Head of the Committee) 
- Stefan Wolkenfeld, Ph.D. in Musicology (Member of the Group of Professors in 

Musicology) 
- Susanne Bisgaard, Ph.D. in Cultural Anthropology, June 2008 (Head of the Committee) 
- Jan Fiedler, Ph.D. in Musicology, Dec. 2008 (Member of the Group of Professors in 

Musicology) 
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Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
Der U-Boot-Mythos in Geschichte und Literatur, Film und Musik 

Leuphana Universität Lüneburg, WS 2007/08 
 
 
FR, 18. Januar, 12.00-20.30 Uhr: Seminartag I (Raum C 9.102) 

12.00-15.00 Uhr: Einführung 
1. Einführung in die Thematik:  
     U-Boote und das Wiederaufleben des Mythos seit Buchheims Das Boot 
2. U-Boot-Quellen: Forschungswege zum U-Boot-Mythos von wissenschaftlicher  
    Literatur bis zum Kontakt mit der Deutschen Marine 
3. Die technische Seite des U-Boot-Mythos:  
    Die Entwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg 

15.30-17.30 Uhr: Der U-Boot-Mythos bis zum Ende des Ersten Weltkriegs 
4. Die literarische Seite des U-Boot-Mythos: Jules Verne, Kptl. Weddigen, Kptl. Prien 
5. Die historische Seite des U-Boot-Mythos I: Die deutschen U-Boote im Ersten Weltkrieg 

18.00-20.30 Uhr: U-Boot-Propaganda im Film 
6. Morgenrot (D 1932/33) und U-Boote westwärts (D 1940/41) 
 

SA, 19. Januar, 10.00-18.00 Uhr: Seminartag II (Raum C 9.102) 

10.00-12.30 Uhr: Der Zweite Weltkrieg 
7. Die historische Seite des U-Boot-Mythos II:  
     Die deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg 
8. Realität im Roman: Lothar-Günther Buchheims Roman Das Boot 

13.00-15.30 Uhr: Die Verfilmung von Das Boot 
9. Entstehung, Inhalte und Wirkung des Films 
10. Die Filmmusik zu Das Boot I: Titel und Themen  

15.45-18.00 Uhr 
11. Die Filmmusik zu Das Boot II: Aufpeitschen zum Krieg (Konvoi und Angriff) 
12. Die Filmmusik zu Das Boot III:  
      Pleonasmus und emotionale Ausdeutung (Rettung und Rückzug) 
 
MO, 21. Januar, 10.00-19.00 Uhr: Seminartag III (Raum ???) 

10-13.00 Uhr: Geräusche unter Wasser 
13. Die Bedeutung der Geräusche im U-Boot-Mythos 
14. Und wie es wirklich ist: 
      Gastvortrag von Kapitänleutnant Bernd Arjes, I. Wachoffizier auf U31 
      (1. Ubootgeschwader Eckernförde) 
optional: anschließend Mittagessen mit den beiden Marine-Offizieren 

15.00-17.00 Uhr: U-Boote nach dem Zweiten Weltkrieg 
15. Die Entwicklung der U-Boote seit den 1950er-Jahren 
16. Die Faszination der Katastrophe: U-Boot-Unfälle 1939–2000 

17.15-19.00 Uhr 
17. K19 – The Widowmaker (USA 2002): Atom-U-Boot und Requiem 
18. Zusammenfassung: Aspekte des U-Boot-Mythos in Geschichte, Literatur und Film 
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Beschreibung der einzelnen Einheiten 

Vorbemerkung: Die Zeiten gelten exakt wie im Seminarplan angegeben, 
   Beginn und Ende also sine tempore 

 

1. Einführung in die Thematik:  
U-Boote und das Wiederaufleben des Mythos seit Buchheims Das Boot 
In dieser einführenden Sitzung wird erläutert, wie aus dem Menschheitstraum, sich nicht nur 
in der Luft, sondern auch unter Wasser bewegen zu können, der Mythos der U-Boote wurde. 
Einzelne Aspekte des Mythos, mit denen sich die Studierenden im Verlauf des Seminars 
vertraut machen, werden hier kurz vorgestellt: die Aura der Geheimwaffe, das perfekte 
Zusammenspiel von Mensch und Technik, die menschlichen Qualitäten, die von den 
Ubootfahrern gefordert werden, die Besonderheit der U-Boot-Waffe gegenüber anderen 
Waffengattungen, die Jugend der Ubootfahrer und ihrer Kommandanten. Gleichzeitig wird 
aber auch gemeinsam erarbeitet, wie zweischneidig die Faszination dieser im Geheimen 
operierenden Waffe sein kann – die Untersuchung des U-Boot-Mythos in diesem Seminar 
dient nicht der Vertiefung seiner Faszination, sondern der Einsicht in seine Wirkungsweise, in 
seine breiten Rezeption und in seine bis heute anhaltende (und insbesondere durch Filme 
immer wieder neu geförderte) Beliebtheit. 
 
2. U-Boot-Quellen: Forschungswege zum U-Boot-Mythos von wissenschaftlicher  
    Literatur bis zum Kontakt mit der Deutschen Marine 
Der U-Boot-Mythos hat sich in einer Vielzahl von Quellen niedergeschlagen: technische Be-
schreibungen, Chroniken (bis zurück ins 17. Jahrhundert!), Tagebuchaufzeichnungen und 
Briefe, später dann Kriegstagebücher und persönliche Beschreibungen der Ubootfahrer bis 
hin zu Lothar-Günther Buchheims detailgetreuem Roman Das Boot. Hinzu kommt eine 
Vielzahl an literarischen, künstlerischen und sachkundlichen Quellen, die im Laufe des 
Seminars eingehender untersucht werden – nicht zuletzt aber auch der unmittelbare Kontakt 
mit der heutigen Realität im 1. Ubootgeschwader der Deutschen Marine. Die Studierenden 
erhalten eine erste Übersicht über die große Bandbreite der Quellen und Hilfestellungen zu 
ihrer Auffindung und Untersuchung. 
 
3. Die technische Seite des U-Boot-Mythos:  
    Die Entwicklung seit der Mitte des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg 
Dieser historisch-technische Abriss gewährt Einblick in die ersten Ideen und Versuche, ein 
Unterwasserfahrzeug für Kriegszwecke herzustellen. Angefangen mit Wilhelm Bauers 
„Brandtaucher“, der 1850 in der Kieler Förde unterging, über die tatsächlich genutzten U-
Boote im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg bis hin zu den U-Booten des Ersten 
Weltkriegs lernen die Studierenden die grundlegende Funktionsweise des Unterwasserboots, 
die verschiedenen Antriebsweisen, die Bewaffnung und das ständig verbesserte Bemühen um 
Signaturarmut kennen. Die Diversifizierung der U-Boot-Typen im späten 20. Jahrhundert 
(Atom-Uboote und U-Boote mit konventionellem Antrieb) ist Thema einer späteren Sitzung. 
 
4. Die literarische Seite des U-Boot-Mythos: Jules Verne, Kptl. Weddigen, Kptl. Prien 
Die frühen technischen Experimente mit Unterwasserbooten wurden angeregt und begleitet 
von Veröffentlichungen in verschiedenen Sparten der Literatur. Von entscheidender 
inspirativer Bedeutung war Jules Vernes Roman 20.000 Meilen unter dem Meer, der im 20. 
Jahrhundert mehrfach verfilmt wurde. Mit den unerwarteten Erfolgen der deutschen U-Boote 
im Ersten Weltkrieg erschien eine Flut an Büchern, Postkarten, Liedern und Gedichten, die 
den Mythos insbesondere in Deutschland tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankerte. 
Abschließend erhalten die Studierenden einen Einblick in die Sprache und den Duktus eines 
U-Boot-Buches aus dem Zweiten Weltkrieg: Mein Weg nach Scapa Flow von 
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Kapitänleutnant Günther Prien, der im Oktober 1939 durch sein waghalsiges Eindringen in 
den zentralen britischen Flottenstützpunkt über Nacht zu einem Kriegshelden des Deutschen 
Reichs avancierte.  
 
5. Die historische Seite des U-Boot-Mythos I:  
    Die deutschen U-Boote im Ersten Weltkrieg 
Die historische Bedeutung der U-Boote im Ersten Weltkrieg macht verständlich, wie der U-
Boot-Mythos so rasch weite Teile der deutschen Bevölkerung faszinieren konnte. In dieser 
Sitzung werden wesentliche Stationen des U-Boot-Krieges 1914–1918 skizziert; insbesondere 
wird hier deutlich, warum die Entscheidung für den uneingeschränkten U-Boot-Krieg im Jahr 
1917 zum Wendepunkt des Ersten Weltkriegs wurde.  
 
6. Morgenrot (D 1932/33) und U-Boote westwärts (D 1940/41) 
Mit der Verbreitung des U-Boot-Mythos in Literatur und Bild nahm auch die Thematisierung 
von U-Booten und U-Boot-Krieg im noch jungen Medium Film einen raschen Aufschwung. 
Während sich die ersten U-Boot-Filme bis ins Jahr 1910 zurückverfolgen lassen, wurde das 
junge Genre insbesondere in der Zwischenkriegszeit und im Zweiten Weltkrieg als 
Propagandamittel eingesetzt, das viele junge Männer für die U-Boot-Waffe begeisterte. Im 
Seminar werden Ausschnitte aus beiden Filmen auf ihre gezielte Propagandawirkung hin 
untersucht. Hinzu kommen die erzählten Lebenserinnerungen des heute 88jährigen Friedrich 
K. Hennemann, der 1935–1938 auf einem VIIa-Boot als Rudergänger fuhr. 
 
7. Die historische Seite des U-Boot-Mythos II:  
    Die deutschen U-Boote im Zweiten Weltkrieg 
Bis zum Zweiten Weltkrieg machte die technische Entwicklung der U-Boot-Waffe große 
Fortschritte. Die Studierenden lernen den VIIc-Typ kennen, der in der deutschen U-Boot-
Waffe des Zweiten Weltkriegs standardmäßig eingesetzt und 1973 in Lothar-Günther 
Buchheims Roman Das Boot verewigt wurde. Anhand späterer Film-Dokumentationen wird 
gezeigt, wie die deutsche Wehrmacht mit ihren U-Booten weltweit Erfolge erzielte, dann aber 
in der technischen Entwicklung zunehmend zurückblieb und die U-Boot-Waffe dadurch 
schließlich zum Selbstmordkommando wurde. Das beharrliche Festhalten an einem Mythos, 
der nicht mehr auf dem Fundament aktueller technischer Entwicklung stand, kostete allein in 
der deutschen Reichsmarine rund 28.000 junge Männer das Leben. 
 
8. Realität im Roman: Lothar-Günther Buchheims Roman Das Boot 
Lothar-Günther Buchheims Roman Das Boot erzielte 1973 einen Welterfolg, der den U-Boot-
Mythos schlagartig ins Bewusstsein der deutschen Bevölkerung zurückrief. Im Roman wird 
eine U-Boot-Fahrt im Spätherbst 1941 geschildert; literarisch einmalig ist dabei das Detail, in 
dem Technik und Leben auf einem U-Boot des Zweiten Weltkriegs geschildert werden. 
Insbesondere die drastischen sexuellen Zoten der im Roman geschilderten Ubootfahrer riefen 
in Deutschland heftige Reaktionen hervor. Vor allem aber gewähren Stellungnahmen von 
Marineangehörigen und ehemaligen Kriegsteilnehmern einen vielsagenden Einblick in die 
tiefgreifende und anhaltende psychologische Bedeutung des U-Boot-Mythos insbesondere in 
Deutschland. 
 
9. Die Verfilmung von Das Boot: Entstehung, Inhalte und Wirkung des Films 
Kein deutscher Film forderte je einen so großen Aufwand und so hohe Kosten wie die Verfil-
mung von Das Boot (D 1981, Regie: Wolfgang Petersen). Die Studierenden lernen die Hinter-
gründe der Verfilmung kennen und erfahren Näheres über die unterschiedlichen Facetten 
einer Filmproduktion sowie über die Unterschiede zwischen Roman und Verfilmung. 
Besondere Aufmerksamkeit wird den Bereichen Geräusch und Musik gewidmet, denen nicht 
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nur in Das Boot, sondern im Uboot-Filmgenre insgesamt eine herausragende Bedeutung 
zukommt. 
Tipp: Im Bonner Haus der Geschichte läuft ab November 2007 die Ausstellung Das Boot 
Revisited. Neben Requisiten aus der Entstehungszeit und Kulisse des Films werden hier 20 
Kurzinterviews mit Schauspielern und Beteiligten an der Produktion gezeigt, die mannig-
faltige Einblicke in die Entstehung und anhaltende Wirkung des Films gewähren.  
 
10. Die Filmmusik zu Das Boot I: Titel und Themen  
Die Filmmusik, die der Jazzmusiker Klaus Doldinger zu Das Boot komponierte, wurde 
mehrfach preisgekrönt; der Soundtrack auf LP und CD gehört zu den meistverkauften 
Filmsoundtracks überhaupt. In dieser Sitzung werden die wichtigsten musikalischen Themen 
und ihre je nach Situation abgewandelte Wiederkehr im Film vorgestellt. Anhand des Szenen- 
und Musikvergleichs lernen die Studierenden dabei wichtige Prinzipien des Einsatzes von 
Musik im Film kennen. 
 
11. Die Filmmusik zu Das Boot II: Aufpeitschen zum Krieg (Konvoi und Angriff ) 
Eine Detailuntersuchung zweier Szenen mit annähernd gleicher Musikunterlegung zeigt, wie 
vielfältig die Parameter der visuellen und auditiven Schicht im Film ineinanderspielen. Die 
Studierenden lernen Techniken der filmischen Detailanalyse kennen und erfahren in der inten-
siven Auseinandersetzung mit zwei Filmabschnitten, welch eingreifende psychologische Wir-
kung die Kombination von Musik mit Handlung, Bild, Beleuchtung, Geräusch und Sprache 
haben kann. 
 
12. Die Filmmusik zu Das Boot III:  
      Pleonasmus und emotionale Ausdeutung (Rettung und Rückzug) 
Die Untersuchung der Stücke Rettung und Rückzug lässt erkennen, wie technische Geräusche 
in die Musik von U-Boot-Filmen eingehen können. Im Vergleich verschiedener Versionen 
von Rückzug auf dem Soundtrack und schließlich im Film zeigt sich jedoch auch, wie stark 
Filmmusik beschnitten werden muss, um sich in den Film einzupassen und Verdoppelungen 
von visueller und auditiver Schicht zu vermeiden. In der gemeinsamen Analyse der Sequenz 
Rettung tritt einmal mehr das komplexe Zusammenspiel von bildlichen und musikalischen 
Elementen hervor, das hier auf eine intensive emotionale Wirkung abzielt und dabei 
gleichzeitig charakteristische Rollenverteilungen innerhalb einer Uboot-Mannschaft sichtbar 
macht. 
 
13. Die Bedeutung der Geräusche im U-Boot-Mythos 
Den Geräuschen kommt im U-Boot-Mythos eine zentrale Bedeutung zu, da sie in vielfacher 
Variation das fehlende Sichtfeld ersetzen und der Mannschaft lebenswichtige Informationen 
über Objekte im Wasser vermitteln. Allein in Buchheims Roman Das Boot lassen sich ca. 40 
verschiedene Geräusch-Arten unterscheiden, die den Bordalltag prägen und Auskunft über die 
unsichtbare Umgebung geben. Anhand einer CD mit in heutigen U-Booten aufgenommenen 
Originalgeräuschen lernen die Studierenden die akustische Vielfalt der maritimen Umgebung 
kennen. Hinzu kommt eine Auseinandersetzung mit dem „Ping“ des Sonars, das seit Das Boot 
zum klingenden Signum von U-Boot-Filmen geworden ist.  
 
14. Und wie es wirklich ist: Gastvortrag von Kapitänleutnant Bernd Arjes,  
      I. Wachoffizier auf U31 (1. Ubootgeschwader Eckernförde) 
Der Gastvortrag informiert über die heutigen Aufgaben der U-Boote in der Deutschen Marine 
(insbesondere in NATO-Einsätzen) und über den Alltag an Bord der 206er- und 212er-Boote. 
Hauptbootsmann Walter Prüß und Kapitänleutnant Bernd Arjes (die Besetzung kann je nach 
Verfügbarkeit der Offiziere wechseln) stehen für Diskussion und Fragen der Studierenden zur 
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Verfügung. Zudem besteht die Möglichkeit, in der anschließenden Mittagspause mit den 
beiden Vertretern des 1. Ubootgeschwaders ins Gespräch zu kommen. 
 
15. Die Entwicklung der U-Boote seit den 1950er-Jahren 
Nach dem Zweiten Weltkrieg dauerte es über zehn Jahre, bis der U-Boot-Bau in Deutschland 
wieder aufgenommen wurde. Aufgrund von NATO-Beschränkungen unterlag die deutsche U-
Boot-Produktion strengen Einschränkungen – und entwickelte dadurch gerade ihre 
Spezialität, die Fertigung von kleinen U-Booten, die in küstennahen Gewässern operieren 
können und heute bei NATO-Einsätzen insbesondere für Aufklärungszwecke genutzt werden. 
Im Gegensatz dazu entwickelten die Großmächte seit den 50er-Jahren U-Boote mit Nuklear-
Antrieb, die wochenlang unter Wasser bleiben können und mit Raketen bestückt sind. Die 
Studierenden lernen die wichtigsten U-Boot-Typen kennen und erfahren, welche Auswirkung 
diese technische Entwicklung auf den U-Boot-Mythos (insbesondere im Film) hatte. 
 
16. Die Faszination der Katastrophe: U-Boot-Unfälle 1939–2000 
Aufs Engste mit dem U-Boot-Mythos verbunden ist die Urangst vor dem Eingeschlossensein.  
U-Boot-Unfälle haben daher von jeher die öffentliche Aufmerksamkeit in höchstem Maße 
erregt – umgekehrt unterlagen sie in der Regel strenger Geheimhaltung, da sie sich meistens 
im Rahmen von Manövern ereignet haben, z.T. unter den brisanten Bedingungen des Kalten 
Kriegs. In der Sitzung werden einige der spektakulärsten U-Boot-Katastrophen vorgestellt: 
Umgesetzt in Dokumentation und Film, verbindet sich der U-Boot-Mythos hier mit der 
Vorliebe von Medien und Filmemachern für Drama und Sensation. 
 
17. K19 – The Widowmaker (USA 2002): Atom-U-Boot und Requiem 
Der Reaktorunfall, der sich 1961 auf dem sowjetischen Atom-U-Boot K19 ereignete, wurde 
vierzig Jahre später zum Stoff für einen Film, in dem sich zahlreiche Aspekte des U-Boot-
Mythos vereinen. Hervorragend recherchiert und mit eindringlichen filmischen Mitteln 
schildert K19 – The Widowmaker(USA 2002, Regie: Kathryn Bigelow) die Jungfernfahrt des 
„verfluchten“ sowjetischen Atom-U-Boots, die zahlreiche Besatzungsmitglieder das Leben 
kostete. Besonderes Augenmerk gilt in dieser Sitzung der Musik, die in der Reaktorszene 
einen erstaunlichen Kontrapunkt zu dem hochtechnisierten Geschehen bildet und später 
bewusst als integratives Mittel genutzt wird. 
 
18. Zusammenfassung: Aspekte des U-Boot-Mythos in Geschichte, Literatur und Film 
Abschließend wird im Austausch mit den Studierenden resümiert, welche Facetten der U-
Boot-Mythos seit dem Bau der ersten U-Boote ausgebildet hat, wie er die Menschen in 
Kriegszeiten und seit dem Zweiten Weltkrieg beeinflusst hat und wie er bis heute in Film, 
Medien, Literatur und Musik wirkt.  
 
 
 

 

Exkursion 

Auf Wunsch und nach Absprache kann das Seminar in den Semesterferien (Februar/März 
2008) durch eine Tagesexkursion nach Laboe (bei Kiel) ergänzt werden. Unter fachkundiger 
Führung können dort das Technische Museum U995 (ein U-Boot des VIIc-Typs) und das 
Marine-Ehrenmal Laboe besichtigt werden. Darüber hinaus ist ein Besuch des in 
unmittelbarer Nachbarschaft gelegenen U-Boot-Ehrenmals Möltenort vorgesehen.  
Wird eine solche Tagesexkursion von den Studierenden gewünscht, so werden Termin und 
Organisation im Seminar abgesprochen. 
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Kontakt und vorherige Absprache von Referatsthemen und Seminararbeiten: 

Als Leistungsnachweis gilt die Hausarbeit; Referate können optional gehalten werden. Um die 
Themen abzusprechen, wenden Sie sich bitte bis zum 1. Oktober (am besten per Mail) an: 

 
Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
Institut für Musikwissenschaft 
Universität Frankfurt am Main 
Georg-Voigt-Str. 12 
60054 Frankfurt 
Tel. 069-798-22202 oder 0151-59 23 23 18 
Mail: Lmkoldau@gmx.net  
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Seminar „Musik in den Frauenklöstern des Mittelalters“ 
Prof. Dr. Linda Maria Koldau 

Leuphana Universität Lüneburg, WS 2007/08 
 
 
Seminarplan 

FR, 19. Oktober, 12.00-20.00 Uhr: Seminartag an der Universität Lüneburg 

12.00-15.00 Uhr:  
1. Einführung in die Thematik:  
    Geistliches Leben und geistliche Musik im Abendland in Mittelalter und Früher Neuzeit 
2. Musik als zentraler Bestandteil klösterlichen Lebens 
3. Die Frauenorden in Mittelalter und Früher Neuzeit 

15.30-17.30 Uhr: 
4. Aspekte des Musiklebens in Frauenklöstern I 
5. Von der Arbeit mit den Quellen  
   (mit bibliographischen Informationen für die Studierenden) 

18.00-20.00 Uhr: 
6. Aspekte des Musiklebens in Frauenklöstern II 

 

SA, 20. Oktober: Exkursion nach Medingen und Ebstorf 

10.00 Uhr: 
Ankunft Kloster Medingen (Klosterweg 1), Führung durch das Kloster (Eintritt: 1,50 Euro) 

12.00 Uhr: Ilmenau-Spaziergang:  
Geschichte des Klosters Medingen und die Bedeutung der Zisterzienserklöster im Mittelalter 
anschließend: freie Mittagspause 

14.00 Uhr: 
Ankunft Kloster Ebstorf (Kirchplatz 10), Führung durch das Kloster (Eintritt: 2,00 Euro) 
 

SO, 21. Oktober: Besuch in Kloster Lüne (Lüneburg), Vortrags-Konzert 

15.30 Uhr: Führung durch das Kloster Lüne  
(Lüneburg, Am Domänenhof; Eintritt: 6 Euro für Führung und Museum) 

18.00 Uhr: 
Vortrags-Konzert „Musik in den Frauenklöstern des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit“ 
(Eintritt: 5 Euro) 
 

MO, 22. Oktober, 16.00-20.00 Uhr: Seminar an der Universität Lüneburg 
7. Die Handschriften des Klosters Medingen 
8. Das Wienhäuser Liederbuch I: Klostergeschichte und der Inhalt des Liederbuchs 
9. Das Wienhäuser Liederbuch II: Die einzelnen Lieder 

 

DI, 23. Oktober, 10.00-14.00 Uhr: Seminar an der Universität Lüneburg 
10. Das Ebstorfer Liederbuch und der Musikunterricht in einem Frauenkloster  
11. Der Umbruch zur Reformation: Briefe aus dem Kloster Lüne 
12. Musik in Frauenklöstern und Damenstiften seit der Reformation bis in die heutige Zeit 
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Beschreibung der einzelnen Einheiten 

Vorbemerkung: Die Zeiten gelten exakt wie im Seminarplan angegeben, 
   Beginn und Ende also sine tempore 

 

1. Einführung in die Thematik: Geistliches Leben und geistliche Musik  
     im Abendland in Mittelalter und Früher Neuzeit 

Die Studierenden erhalten einen Überblick über die beiden „Hauptkomponenten“ des 
Seminars: die Entstehung und Ausdifferenzierung des abendländischen Ordenslebens sowie 
die Musik, die in Klöstern und Kirchen erklang. Anhand klingender Beispiele wird die 
Entwicklung von der einstimmigen liturgischen Musik („Gregorianischer Choral“) über die 
mehrstimmige Kompositionskunst der Renaissance bis hin zur Herausbildung des konzertie-
renden Stils zu Beginn des 17. Jahrhunderts skizziert. Anschließend lernen die Studierenden 
die verschiedenen Orden und ihre Eigenheiten sowie den üblichen Tagesablauf und das litur-
gische Leben in einem Kloster des Mittelalters kennen. 
 
2. Musik als zentraler Bestandteil klösterlichen Lebens 
In dieser Sitzung werden die unterschiedlichen Bereiche des Klosterlebens, in denen musiziert 
wurde, vorgestellt. Anhand von neun Musikbeispielen lernen die Studierenden die charakte-
ristische Machart und Klanglichkeit von Choralgesang, Orgelmusik, außerliturgischen geist-
lichen Liedern und instrumentaler Musik für Andacht und Unterhaltung kennen. Ein Ausblick 
in die Psalmvertonungen des 17. Jahrhunderts zeigt den bedeutenden Umbruch in Komposi-
tionsweise und Musikverständnis, der sich in den Klöster im Übergang von Renaissance zu 
Barock ebenso rasch durchsetzte wie im weltlichen Bereich. 
 
3. Die Frauenorden in Mittelalter und Früher Neuzeit 
Diese Sitzung beschäftigt sich mit genderspezifischen Unterschieden in den Orden. Die 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Voraussetzungen für das Leben in Frauen- und 
Männerklöstern des Mittelalters werden ebenso erläutert wie die daraus resultierenden 
Spezifika von Frauenklöstern und religiösen Frauengemeinschaften – die sich nicht zu letzt 
auch auf die Musik in Gottesdienst und Alltag ausüben. Veranschaulicht werden diese 
Ausführungen durch das Fallbeispiel Pfullingen, ein Klarissenkloster, das zu den ersten 
deutschen Ordensgründungen der Klarissen zählte, im Zuge der Klosterreform (15. Jh.) eine 
besondere Blüte erlebte – reflektiert in den Liedern des „Pfullinger Liederanhangs“ – und 
nach längen Widerständen im Zuge der Reformation schließlich aufgelöst wurde. 
 
4. und 6.: Aspekte des Musiklebens in Frauenklöstern I und II 
5. Von der Arbeit mit den Quellen 
Die Rekonstruktion des Musiklebens in Frauenklöstern ist eng verschränkt mit der Quellen-
problematik, die insbesondere die Frauenklöster und ihre Musik trifft. Bis vor kurzem wurde 
Frauenklöster in der Ordensgeschichte kaum beachtet, und zum Musikleben in Frauenklöstern 
existieren lediglich einige vereinzelte, an abgelegenem Ort publizierte Studien. Gleichzeitig 
besteht seit dem Mittelalter eine reiche Kultur an Frauenklöstern und Damenstiften, die der 
musikwissenschaftlichen Erforschung harrt. Die Studierenden erhalten Hilfestellungen für die 
Arbeit an bestimmten Themen und die dazu passenden Einblicke in das vielfältige 
Musikleben in Frauenklöstern, Damenstiften und religiösen Frauengemeinschaften in Mittel-
alter und Früher Neuzeit. Der erste Teil der Sitzung ist dabei den bereits in Sitzung 2 erar-
beiteten Aspekten des Musiklebens in Klöstern gewidmet und wird hier speziell auf 
Frauenklöster bezogen (mit zahlreichen Beispielen aus unterschiedlichen Klöstern und 
zusätzlichen Einblicken in den Musikunterricht). Im zweiten Teil lernen die Studierenden 
Kompositionen der Hildegard von Bingen kennen. 
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Exkursion I (ganztägig): 
Die Heideklöster Medingen und Ebstorf  
Eine Führung durch das Kloster Medingen (Bad Bevensen) führt in die Geschichte des 
ehemaligen Zisterzienserinnenklosters und heutige Damenstift ein. Die Studierenden lernen 
das typische Gründungsmuster von Frauenklöstern im 12. Jahrhundert kennen, die Abhän-
gigkeit der Ordensfrauen von guten Güterverwaltern, die große Bedeutung des Äbtissinnen-
amts und die geistliche und soziale Einbindung eines Klosters in sein Umfeld. Das Gebäude 
selbst, ein prachtvoller klassizistischer Bau aus dem späten 18. Jahrhundert, wie auch das 
benachbarte Amtsgebäude zeugen von den Auswirkungen, die eine persönliche Verbindung 
von Stiftsangehörigen zu den Landesherrschern für ein Kloster bzw. Damenstift haben konn-
te. Gegenstände des Alltagslebens, Amtsinsignien und Vasa sacra wie auch die weitläufigen 
Räumlichkeiten und prachtvollen Einrichtungen zeugen von dem herrschaftlichen Anspruch 
des Damenstifts. Darüber hinaus erhalten die Studierenden erste Einblicke in den Hand-
schriftenreichtum des Klosters Medingen, der in Sitzung 7 ausführlich dargestellt wird. 
Bei einem anschließenden Spaziergang an der Ilmenau lernen die Studierenden die charak-
teristische Lage von Zisterzienserinnenabteien und ihre Einbindung in das weltliche Umfeld 
kennen. 
Kloster Ebstorf steht zum klassizistischen Prachtbau von Medingen in deutlichem Kontrast: 
Hier hat sich der mittelalterliche Charakter des Gebäudes und seiner Einrichtung erhalten. 
Dies gilt auch für die Kirche, in der die traditionelle Trennung zwischen Gemeinde und Non-
nenchor bis heute strikt gewahrt wird. Der Kreuzgang mit zahlreichen mittelalterlichen 
Kunstwerken bietet Einblick in das geistliche Leben des ehemaligen Benediktinerinnen-
klosters; im Museum erhalten die Studierenden erste Einblicke in die – auch musikalisch 
hochbedeutsamen – Handschriften des Klosters Ebstorf, um die es in Sitzung 10 gehen wird. 
Ein besonders wertvolles Gut stellt die Ebstorfer Weltkarte dar, die größte Radkarte und 
Darstellung des Weltbildes aus dem Mittelalter (Entstehung um 1300?), die bei der Führung 
gezeigt und im Detail erläutert wird.  
Beide Führungen werden von Angehörigen der heutigen Damenstifte durchgeführt (evtl. auch 
von der Äbtissin selbst). Die Studierenden erhalten dadurch auch zahlreiche Informationen 
über das heutige Leben in den Lüneburger Klöstern. Ergänzt werden die beiden Führungen 
durch spezifisch musikwissenschaftliche Informationen und einige musikalische Beispiele 
von Seiten der Dozentin. 
WICHTIG : Für den Besuch in Medingen und Ebstorf ist es notwendig, dass die Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer Fahrgemeinschaften bilden. Bitte verständigen Sie sich, so weit mög-
lich, vorab untereinander über Mitfahrgelegenheiten. Die definitive Planung erfolgt am ersten 
Seminartag (FR, 19. Oktober). 
Kleidung:  bitte warme und ggf. regenfeste Kleidung anziehen – in den Klöstern kann es kalt  
                  sein, und der Ilmenau-Spaziergang führt über Waldwege 
Kosten: 1,50 Euro Eintritt bei jeder Führung. 
 
 
 
Exkursion II (Sonntagnachmittag und -abend): 
Kloster Lüne und Vortrags-Konzert „Musik in den Fra uenklöstern des Mittelalters und 
der Frühen Neuzeit“ (L. M. Koldau) 
Mit Kloster Lüne lernen die Studierenden das dritte der sechs so genannten Heideklöster 
kennen. Auch Lüne hat sich in seiner mittelalterlichen Substanz zum großen Teil erhalten. 
Berühmt ist insbesondere der Kreuzgang mit dem Brunnen. Bei der Führung erfahren die Stu-
dierenden Näheres über das Leben in einem Benediktinerinnenkloster des Mittelalters und 
über die dramatischen Umbrüche, die die Reformation für die Ordensfrauen mit sich brachte.  
Am Abend bietet Linda Maria Koldau in Kloster Lüne ein Vortrags-Konzert. Hier erklingen 
Lieder aus Frauenklöstern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, die innerhalb ihres 
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historischen und geistlichen Kontextes erläutert werden. Ein besonderes Augenmerk gilt 
dabei den Heideklöstern. Dieses Vortrags-Konzert gehört zum Seminar; die Teilnahme ist 
daher verbindlich. 
Kosten: 1,50 Euro für die Führung, 5 Euro für das Konzert  
              (Einkünfte des Benefizkonzerts gehen an das Kloster Lüne zum Erhalt des Klosters) 
 
7. Die Handschriften des Klosters Medingen 
In dieser Sitzung lernen die Studierenden die Handschriften des Klosters Medingen kennen: 
Zum Teil prachtvoll illuminierte Gebets- und Andachtsbücher sowie Beschreibungen der 
Liturgie, in die persönliche Anmerkungen und Lieder eingefügt sind. Die Medinger Hand-
schriften gehören zu den frühesten und bedeutendsten Zeugnissen für die Einfügung volks-
sprachlicher geistlicher Lieder in die lateinische Liturgie. Viele der Lieder, die man in 
Medingen als volkssprachliche Zusätze zur Liturgie wie auch bei der Andacht sang, fanden 
Eingang in lutherische Gesangbücher und werden bis heute in evangelischen und katholischen 
Gottesdiensten gesungen. Gleichzeitig vermitteln die persönlichen Anmerkungen der Schrei-
berinnen einen bewegenden Eindruck von der Spiritualität der Medinger Zisterzienserinnen 
im 14. und 15. Jahrhundert.  
 
8. Das Wienhäuser Liederbuch I: Klostergeschichte und Inhalt des Liederbuchs 
Das Kloster Wienhausen bei Celle zieht unter den Heideklöstern die meisten Besucher an: In 
den Gebäuden der Backsteingotik verbergen sich zahlreiche Kunstschätze, allen voran die be-
rühmten Wandteppiche aus dem 14. Jahrhundert und der um 1320 ausgemalte Nonnenchor. 
Die Geschichte des Klosters ist paradigmatisch für die Lüneburger Klöster: Die im Mittelalter 
gegründete Frauengemeinschaft (vorwiegend Frauen aus Landadel und Patriziertum der 
Städte Celle und Lüneburg) orientierte sich über Jahrhunderte nur lose an einer Ordensregel; 
im Zuge der Klosterreform wurden dann jedoch strengere Sitten eingeführt. Die damit ver-
bundene neue Blüte geistlichen Lebens im Kloster wurde nur wenige Jahrzehnte durch die 
Reformation gekappt; nach längerem Widerstand wurde das Zisterzienserinnenkloster 
schließlich in ein evangelisches Damenstift umgewandelt, als das es bis heute besteht. – Ein 
besonderer Schatz des Klosters, der noch einer umfangreichen musikwissenschaftlichen, 
hymnologischen, literaturwissenschaftlichen und frömmigkeitsgeschichtlichen Aufarbeitung 
harrt, ist das Wienhäuser Liederbuch. Die Studierenden erhalten in dieser Sitzung einen ersten 
Überblick über die komplexe Gestaltung dieser Liederhandschrift und erfahren, warum sie 
eine zentrale Quelle für das geistliche Lied im späten Mittelalter darstellt.  
 
9. Das Wienhäuser Liederbuch II: Die einzelnen Lieder 
Mit seinen 59 Liedern bietet das Wienhäuser Liederbuch einen reichhaltigen Einblick in das 
Liedgut, das in den Frauenklöstern und religiösen Frauengemeinschaften des Spätmittelalters 
kursierte. Die vier Themenkreise der geistlichen Lieder im Wienhäuser Liederbuch – Weih-
nachten einschließlich Verkündigung, Passion und Ostern, Maria und Leben aus dem Glauben 
– finden sich in zahllosen Variationen in spätmittelalterlichen Handschriften aus religiösen 
Frauengemeinschaften. Dennoch enthält das Wienhäuser Liederbuch viel Eigenes, nicht zu-
letzt auch vier weltliche Lieder, die einen besonderen Sinn für Humor und Realismus auf-
weisen. Die Studierenden lernen Beispiele für die unterschiedlichen Liedgattungen in der 
Handschrift kennen: lateinische Gesänge von liturgischem oder volksliedhaftem Charakter, 
volkssprachliche geistliche Lieder, geistliche Kehrreimlieder, Heiligenballaden, Reigentanz-
lieder, das lateinisch-niederdeutsche Regellied des Klosters Wienhausen, schließlich auch das 
freche Spottlied „Asellus in de mola“ sowie eine herzhafte volkssprachliche Strafpredigt an 
die Nonnen. Faksimiles aus dem Liederbuch gewähren außerdem einen Einblick in die 
Handschrift und musikalische Notation des späten 15. Jahrhunderts. 
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WICHTIG:  Für diese Sitzung wird die Anschaffung der preisgünstigen Ausgabe dringend 
empfohlen: Das Wienhäuser Liederbuch, hrsg. von Peter Kaufhold, Wienhausen 2002 (= 
Kloster Wienhausen 6), ISBN 3-9801316-8-8 (Preis: 12 Euro). 
 
10. Das Ebstorfer Liederbuch und der Musikunterricht in einem Frauenkloster 
Obwohl von erheblich geringerem Umfang als das Wienhäuser Liederbuch, weist das Ebs-
torfer Liederbuch in seinem Inhalt ähnliche geistliche Schwerpunkte auf. Besonders interes-
sant sind hier allerdings die Prosa-Einfügungen, die in der Sitzung gemeinsam gelesen wer-
den. Neben dem Ebstorfer Liederbuch hat das Kloster in musikwissenschaftlicher Hinsicht 
einen besonderen Schatz zu bieten: Handschriften, die den Musikunterricht in einem Frauen-
kloster illustrieren. Diese Handschriften vermittelten die Grundlagen der Musiktheorie in 
eingängiger und leicht einprägsamer Weise an die Klosterschülerinnen des 15. Jahrhunderts – 
für die Studierenden des Seminars ein anschaulicher Einblick in das notwendige Wissen um 
den Tonraum und die Anordnung der Töne in der mittelalterlichen Musik. 
 
11. Der Umbruch zur Reformation: Briefe aus dem Kloster Lüne 
Die Korrespondenz der Priorin Mechthild Wilde aus dem Kloster Lüne (Amtszeit 1504–1535) 
macht erfahrbar, welch existenzielle Bedrohung für die Ordenfrauen der Heideklöster durch 
die von Herzog Ernst dem Bekenner aufgezwungene Reformation ausging. Die Beschreibung 
der Zustände in Lüne steht paradigmatisch für die religiösen Frauengemeinschaften, denen 
gewaltsam ihre geistliche (und oft auch materielle) Lebensgrundlage entzogen wurde. Die 
eindringlichen Worte der Priorin zeigen dabei, wie sehr das Denken und Fühlen der Benedik-
tinerinnen mit der Liturgie und ihren biblischen Texten verschmolzen war – dass sich die 
Frauen des Klosters Lüne in Stunden der höchsten Bedrohung zu den geistlichen Gesängen 
der Liturgie flüchteten und ihnen dieser Gesang Trost und Stütze bedeutete, ist keineswegs 
ein Einzelfall. 
 
12. Musik in Frauenklöstern und Damenstiften  
       seit der Reformation bis in die heutige Zeit 
Die abschließende Seminarsitzung fasst die weitere Entwicklung und die langfristigen 
kulturgeschichtlichen Auswirkungen der Ordens- und Musikgeschichte im deutschen Sprach-
gebiet seit der Reformation zusammen. Das ausführlich erarbeitete Musikleben in den Frauen-
klöstern des Mittelalters wird als Folie und Kontrast für die weitere musikalische Entwicklung 
benutzt, hinzu kommt der historische und kulturgeschichtliche Kontext, der zu starken Um-
brüchen in der Musikkultur der Frauenklöster im deutschen Sprachgebiet führte. Als 
historische Stationen werden in dieser Sitzung die Reformation, der Dreißigjährige Krieg, die 
kulturelle Stabilisierung in den Klöstern des 18. Jahrhunderts, die Säkularisation und das 
allmähliche Wiederaufleben einzelner Ordensgemeinschaften seit dem 19. Jahrhundert behan-
delt. Besonderes Augenmerk gilt dabei noch einem weiteren Heidekloster: dem Kloster 
Walsrode, dessen evangelische Äbtissin 1649 ein eigenes Gebetbuch herstellen ließ, um den 
dringenden Bedarf an gottesdienstlichen Texten und „rechtschaffenen“ geistlichen Liedern zu 
decken. Abschließend wird der Bogen zur besonderen Kultur der heutigen Damenstifte 
gespannt, wie die Studierenden sie in Medingen, Ebstorf und Lüne kennen gelernt haben. 
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Kontakt und vorherige Absprache von Referatsthemen und Seminararbeiten: 
Als Leistungsnachweis gilt die Hausarbeit; Referate können optional gehalten werden. Um 
die Themen abzusprechen, wenden Sie sich bitte bis zum 1. Oktober (am besten per Mail) an: 
 
Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
Institut für Musikwissenschaft 
Universität Frankfurt am Main 
Georg-Voigt-Str. 12 
60054 Frankfurt 
Tel. 069-798-22202 oder 0151-59 23 23 18 
Mail: Lmkoldau@gmx.net  
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Ästhetik und Funktion der Filmmusik: Klaus Doldingers Musik zu Das Boot  

Seminar Sommersemester 2007, DO 12-14, Dozentin: PD Dr. Linda Maria Koldau 
 

Datum Sitzung Referent/-in 

19.04.07 Vorbesprechung und Einführung: Filmmusik in U-Boot-Filmen Koldau 

25.4.07 
18 Uhr 

Gastvortrag Prof. Dr. Michael Salewski (Kiel): 
Der deutsche Seekrieg, Buchheim und Das Boot 

----- 

26.04.07 
12.00- 
15.00 

Geräusche unter Wasser: 
Lothar-Günther Buchheims Roman Das Boot (1973) 

Die Filmmusik von Das Boot: Titel und Themen 

 

03.05.07 Veranstaltung wegen einer Dienstreise vorverlegt auf 26.4. 
8. Mai, 20 Uhr c.t.: Filmvorführung  Das Boot, Teil I 

 

10.05.07 Gastvortrag: Friedrich K. Hennemann, Uboot-Fahrer 1936-
1939, ehemaliger Angehöriger der Kriegsmarine 

----- 

17.05.07 keine Veranstaltung (Christi Himmelfahrt) => Film am 8.5.  

24.05.07 Gastvortrag Tim Heptner/Sven Femerling:  
Zur Ausstellung „Das Boot Revisited“ 

----- 

31.05.07 Filmprotokoll: Verwendung und Funktion von Musik im Film  
Gast: Simon Kopp, Institut für Kunstgeschichte 
29. Mai, 20 Uhr c.t.: Filmvorführung Das Boot, Teil II 

 

07.06.07 keine Veranstaltung (Fronleichnam) => Film am 29.5.  

14.06.07 Aufpeitschen zum Krieg: Konvoi und Angriff 
(Musik, Soundtrack und Film) 

 

21.06.07 Gastvortrag Korvettenkapitän Lars Ruth (Kommandant U31):  
U-Boote heute – und was man darin hört 

----- 

28.06.07 Pleonasmus und emotionale Ausdeutung: Rettung und Rückzug   

05.07.07 Musik und Visualität im Film I  

12.07.07 Musik und Visualität im Film II  

19.07.07 Zusammenfassung und Ausblick: U-Boot-Filme und ihre Musik  

 

8. Mai und 29. Mai:  
An diesen Dienstagabenden ab 20 Uhr c.t. wird die Fernsehversion von Das Boot gezeigt 
(Seminarsaal). Für Teilnehmer, die diese längere Version noch nicht sehr gut kennen, sind diese 
Abendveranstaltungen Pflicht. Die Diskussion an diesen Filmabenden dient zudem dazu, den Verlust 
unserer Lehrveranstaltungen durch die beiden Feiertage aufzufangen. 
Ebenso ist der Besuch des Gastvortrags von Prof. Dr. Michael Salewski am 25. April  
(18 Uhr, Turm 104) verpflichtend für alle Teilnehmer. 
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Musik in den Frauenklöstern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit 
Vorlesung Sommersemester 2008, MI 17-19, Dozentin: Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
 

Datum Sitzung 

02.04.08 Einführung: Geistliche Musik im Mittelalter – Musik in Klöstern 

09.04.08 Exkursion nach Bad Homburg: Ausstellung „Heilige Gräber“ (Stadtarchiv) 
Konzert-Vortrag „Frauen in der Musikkultur des Mittelalters und der Frühen 
Neuzeit“ (VHS Bad Homburg) 

16.04.08 Die Frauenorden in Mittelalter und Früher Neuzeit 

23.04.08 Aspekte des Musiklebens in Frauenklöstern I:  
Liturgische Musik, Musikunterricht 

30.04.08 Aspekte des Musiklebens in Frauenklöstern II: Außerliturgische Musik 

07.05.08 Veranstaltung wg. Exkursion verlegt auf den 14.5. (16.00-19.00 Uhr) 

14.05.08 
16.00-19.00  

Das Wienhäuser Liederbuch 
1. Klostergeschichte und der Inhalt des Liederbuchs 
2. Die einzelnen Lieder 

21.05.08 Das Ebstorfer Liederbuch und der Musikunterricht in einem Frauenkloster 

28.05.08 Die Handschriften des Klosters Medingen 

04.06.08 Quellen aus den Gemeinschaften der Devotio moderna 

11.06.08 Veranstaltung wg. eines Gastvortrags verlegt auf den 18.6. (16.00-19.00) 

18.06.08 
16.00-19.00 

Umbruch zur Moderne: Die Entwicklung der Musik um 1600 und ihre 
Auswirkungen auf die Klostermusik im 17. und 18. Jahrhundert 

24.06.08 Gastvortrag Prof. Dr. Gisela Muschiol (Bonn):  
Fiktion und Geschichte – was von Der Päpstin übrig bleibt 

25.06.08 Der Umbruch zur Reformation: Briefe aus dem Kloster Lüne 

02.07.08 Musik in Frauenklöstern und Damenstiften seit der Reformation 

09.07.08 Zusammenfassung und Klärung offener Fragen 

 
Literatur: 
Koldau, Linda Maria: Frauen – Musik – Kultur. Ein Handbuch zum deutschen Sprachgebiet der Frühen Neuzeit,  

Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2005 
Koldau, Linda Maria: Die Regel und ihre Ausgestaltung. Voraussetzungen und Methoden zur Erforschung der 

Musik in Frauenklöstern des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, in: Die Musikforschung 61 (2008) 
Das Liederbuch der Anna von Köln, hrsg. und mit einer Einleitung versehen von Walter Salmen und Johannes 

Koepp, Köln 1953 (= Denkmäler rheinischer Musik 4) 
Kaufhold, Peter: Das Wienhäuser Liederbuch, Wienhausen 2002 (= Kloster Wienhausen 6) 
Kalisch, Volker: „Ich bin doch selber ich“. Spuren mystischer Frömmigkeit im geistlichen Liedgut des 15. 

Jahrhunderts. Der Pfullinger Liederanhang, Essen 1999 (= Musik-Kultur 6) 
Riggert, Ida-Christine: Die Lüneburger Frauenklöster, Hannover 1996 
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Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich 09 - Sprach- und Kulturwissenschaften 

 Institut für Musikwissenschaft und 
Musikpädagogik  

 
 
 

   
Abt.: Musikwissenschaft 
Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
 
Hauspostfach 151 (Bitte stets angeben)  
Georg-Voigt-Str. 12 
Postfach 11 19 32 
D-60054 Frankfurt 
 
Telefon  +49 (0)69-798-22202, 0151-59 
23 23 18 
Telefax  +49 (0)69-798-28580 
E-Mail:   L.Koldau@kunst.uni-
frankfurt.de 
 lmkoldau@gmx.net 
 
31.10.2007 

 
Programm der Exkursion „Der U-Boot-Mythos in Geschichte und Gegenwart“ 
Schleswig-Holstein, 4. bis 8. Mai 2008 
 
 
4. Mai (Sonntag) 

- Anreise und Ankunft in den Quartieren 
- 20 Uhr: Abendessen und gemütliches Zusammensein bei Linda Koldau,  

Holunderweg 20, 24229 Schwedeneck (Jellenbek bei Krusendorf), Tel. 04308-189476 
 
 
5. Mai (Montag): Historische Exkursion Laboe/Möltenort 

- 9 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 10 Uhr: Besuch des Marine-Ehrenmals und des U-Boots U995  

Führung: Dr. Jann-Marcus Witt (DMB) 
- Mittagspause 
- 14 Uhr: Besuch des U-Boot-Ehrenmals Möltenort 

Führung: Hans Holst, Vorsitzender der U-Boot-Kameradschaft Kiel,  
                im Zweiten Weltkrieg Dieselmaat auf U278 

- Abend: zur freien Verfügung 
 
 
6. Mai (Dienstag): Besuch des Flottenkommandos Glücksburg 

- 11 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 13 Uhr: Führung durch das Flottenkommando der Marine in Glücksburg 

Personalausweise mitbringen! 
- 20 Uhr: gemeinsames Abendessen in Jellenbek, Holunderweg 20 

Vortrag/Bericht: Die Bedeutung der deutschen U-Boote in Wirtschaft und Politik 
Gastreferent: Dr. Jürgen Rohweder, ehemaliger Pressesprecher  
                      der Howaldtwerke Deutsche Werft, Kiel 
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7. Mai (Mittwoch): Führung durch das 1. Ubootgeschwader Eckernförde 

- 8.45 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 9.30 Uhr: Ankunft beim Marinestützpunkt Eckernförde 

siehe beiliegendes Programm 
Personalausweise mitbringen! 

- 20 Uhr: gemeinsamer Abend und Resümee in Jellenbek, Holunderweg 20 
 
 
8. Mai (Donnerstag): Führung durch die Howaldtwerke-Werft Kiel 

- 8.30 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 9.00 Uhr: Ankunft in der Howaldtwerke-Werft 

Führung durch den Bereich Schiffsbau 
Führung durch den Hochsicherheitsbereich U-Boot-Bau 
Personalausweise mitbringen! 

- 13.00 Uhr: Abreise nach Frankfurt 
 
 
 
Organisationsfragen 

- Wer fährt die beiden Kleinbusse? 
- Wer holt die Kleinbusse ab und gibt sie bei der Autovermietung zurück? 

Abholung der Kleinbusse am SA, dem 3. Mai; Rückgabe am FR, dem 9. Mai 
- Wer kümmert sich um Menüplan und Einkauf für die Abendessen am 6. und 7. Mai? 
- Kommunikation: Handy-Nummern der Fahrer austauschen 
- Verteilung der Studierenden auf die Unterkünfte 

 
 
Adressen der Unterkünfte: 
 

- Schwedeneck-Krusendorf: Fam. Neumann, Kirchstraße 18, Krusendorf, Tel. 04308-
1220 
Handy 0179 / 8799460, ostsee-urlaub@t-online.de 
6 Personen: ein 4er-Apartment und ein Doppelzimmer 

- Schwedeneck-Surendorf: Fam. Kirchhoff, Seestraße 40, Surendorf, Tel. 04308-1066 
www.ferienwohnung-kirchhoff.de, Horst.Kirchhoff@t-online.de 
8 Personen: zwei 4er-Apartments 

- Schwedeneck-Surendorf: Fam. Gaedt, Faulstraße 11, Surendorf, Tel. 04103-7474 
www.ferienwohnung-gaedt.de, gaedt@gmx.de 
4 Personen: ein 4er-Apartment 
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Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Fachbereich 09 - Sprach- und Kulturwissenschaften 

 Institut für Musikwissenschaft und 
Musikpädagogik  

 
 
 

   
Abt.: Musikwissenschaft 
Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
 
Hauspostfach 151 (Bitte stets angeben)  
Georg-Voigt-Str. 12 
Postfach 11 19 32 
D-60054 Frankfurt 
 
Telefon  +49 (0)69-798-22202, 0151-59 
23 23 18 
Telefax  +49 (0)69-798-28580 
E-Mail:   L.Koldau@kunst.uni-
frankfurt.de 
 lmkoldau@gmx.net 
 
28.4.2008 

 
Programm der Exkursion „Die Lüneburger Klöster und ihre musikalischen Quellen“ 
Ebstorf, 28. September bis 2. Oktober 2008 
 
 
28. September (Sonntag) 
Anreise und Ankunft in den Ebstorfer Quartieren 
20 Uhr: gemeinsames Abendessen 
 
29. September (Montag): Kloster Ebstorf 

- 10 Uhr Führung durch das Kloster (Weltkarte, Kreuzgang, Nonnenchor) 
Eintritt: 2,50 Euro; Dauer: bis ca. 12 Uhr 

- Nachmittag: freie Verfügung (Empfehlung: Heide-Spaziergang) 
- 17 Uhr: Seminar zu den Quellen aus dem Kloster Ebstorf 

=> Sichtung von Handschriften, Ebstorfer Liederbuch, Musiktraktat 
Dauer: bis ca. 20 Uhr 

 
30. September (Dienstag): Seminar und Kloster Medingen 

- 9.30 Uhr: Seminar zu den Handschriften des Klosters Medingen 
Dauer: bis ca. 11.30 Uhr 

- 15 Uhr: Besuch des Klosters Medingen, Führung 
Treffpunkt: Medingen, Klosterweg 1 
Eintritt: 2 Euro, Dauer: ca. 3 Stunden 

- optional im Anschluss: Spaziergang an der Ilmenau (Rundweg 1 Stunde) 
 
1. Oktober (Mittwoch): Kloster Lüne 

- 10.00 Uhr: Besuch des Klosters Lüne, Führung (Kloster und Teppichmuseum) 
Treffpunkt: Am Domänenhof (= Kloster Lüne), Lüneburg 
Eintritt: 6 Euro, Dauer: ca. 2 Stunden 

- ab 14 Uhr: Führung durch die Altstadt, Besichtigung des Gartens im Stadtpalais  
Neue Sülze 2; Führung: Prof. Dr. Egbert Kahle 

- 19 Uhr: Vortrags-Konzert in Ebstorf 
„Musik in den Lüneburger Klöstern“ 
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2. Oktober (Donnerstag): Kloster Wienhausen 
- 10 Uhr: Besuch des Klosters Wienhausen, Führung, Teppichmuseum 

Treffpunkt: An der Kirche 1 (Kloster), Wienhausen 
=> Fahrtzeit Ebstorf – Wienhausen ca. 1,5 Stunden (B4) 
Dauer: beliebig 

- anschließend Weiterreise nach Frankfurt 
 
 
 
 
Organisatorisches 

- Unterkünfte bitte individuell in Ebstorf buchen: Verkehrsverein Ebstorf, Telefon 
05822/2996, E-mail: touristinfo@ebstorf.de 

- Teilnehmerliste erstellen, möglichst auch mit Handy-Nummern 

- Fahrgemeinschaften: bitte individuell organisieren; vor Ort wichtig für die 
Exkursionen 

- Mahlzeiten bitte individuell organisieren 
Möglichkeiten bei den Exkursionen:  
Exkursion Medingen: Gastronomie Bad Bevensen; auf Voranmeldung auch im 
Gustav Stresemann-Institut direkt neben dem Kloster (SEHR empfehlenswert), 
Essenszeit 12 Uhr: Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., Europäisches 
Bildungs- und Tagungshaus Klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen, Tel.: (0 58 21) 9 55-
0; info@gsi-bevensen.de 
Exkursion Lüne: Klostercafé; zahllose gastronomische Möglichkeiten in Lüneburg 
(Innenstadt 15 Gehminuten vom Kloster) 
Exkursion Wienhausen: Gastronomie in Wienhausen 

- Handy Koldau: 0151-59232318 
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Postfach 11 19 32 
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29.10.2008 

 
Programm der Exkursion „Die Sängerbewegung im 19. Jahrhundert“ 
Schleswig-Holstein / Sønderjylland, 1. bis 5. März 2008 
 
 
1. März (Sonntag) 

- Anreise und Ankunft in den Quartieren 
- 19 Uhr: Abendessen und gemütliches Zusammensein bei Linda Koldau,  

Holunderweg 20, 24229 Schwedeneck (Jellenbek bei Krusendorf), Tel. 04308-189476 
 
 
2. März (Montag): Exkursion nach Flensburg 

- 8 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 10 Uhr: Besuch der Dansk Centralbibliotek und des Archivs der Dänischen 

Minderheit 
Führung: Archivar Dr. Lars Henningsen  

- Mittagspause 
- 14 Uhr: Besuch des Stadtarchivs Flensburg 

Führung: Stadtarchivar Dr. Broder Schwensen 
- 19.30 Uhr: Seminarabend im Holunderweg 20 

optional: mit gemeinsamem Abendessen 
 
 
3. März (Dienstag): Rückzug 1864: Vom Dannewerk nach Düppel 

- 9.15 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 10.00 Uhr: Besuch des Danevirke Museum in Dannewerk (Eintritt: 2 Euro) 

Spaziergang auf der alten Befestigungsanlage 
- 12.30 Uhr: Fahrt über Sankelmark nach Sonderburg 
- 14.00 Uhr: Besuch des Historiecenter Dybbøl (Eintritt: 4,50 Euro) 

Führung zu den deutsch-dänischen Kämpfen um Düppel im Jahr 1864 
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4. März (Mittwoch): Exkursion nach Sonderburg 

- 7.30 Uhr: Abfahrt von Krusendorf 
- 10 Uhr: Besuch des Sønderborg Slots Museum (Eintritt: 6 Euro) 

Führung: Dr. Inge Adriansen 
a) Besuch der Schlosskirche (ältester Renaissancebau des Nordens mit restaurierter 
     Renaissanceorgel) 
b) gemeinsames Mittagessen 
c) Treffen mit dem Museumsleiter Peter Dragsbo, Bericht über die grenz- 
     überschreitende Zusammenarbeit mit deutschen Kulturinstitutionen 

- 15 Uhr: Besuch der Universität Sonderburg:  
Führung durch das neue Alsion-Gebäude 

- gemeinsamer Abend in Jellenbek, Holunderweg 20 
 
 
5. März (Donnerstag): Exkursion nach Eckernförde 

- optional: Besuch des Stadtmuseums Eckernförde (Eintritt: 2 Euro) 
mit Sonderausstellung zum „Tag von Eckernförde“ 

- optional: andere Unternehmung in der Umgebung (freie Gestaltung) 
- Rückreise nach Frankfurt 

 
 
 
Unterkunft: 
Familie Neuman, Kirchstraße 18, 24229 Krusendorf, Tel. 04308-1220 
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Appreciation on Part of My Students and Colleagues 
 
The following quotations are taken from mails which I received in the past two years. The 
texts have not been changed (I have only taken out passages that are not relevant to the 
assessment of my teaching and administration); upon request will the authors be happy to 
verify that this is exactly what they wrote to me by mail. 
 
Date: 3.1.2009 

Author: Björn Paschilk, student in my seminar „Die Entwicklung der Musik in Renaissance  
             und Barock“, Leuphana Universität Lüneburg, 9/10 and 16/17 January, 2009; he wrote this mail 
             after having asked me to help him with literature for his presentation, the University of Lüneburg 
             not having anything appropriate in its library 
 
Liebe Frau Koldau, 
 
es ist sehr lieb wie intensiv Sie sich kümmern! 
Wirklich, eine so hilfreiche, engagierte Haltung habe ich bislang nicht so oft im universitären Betrieb erleben 
können, danke vielmals hierfür. 
 
Natürlich sind die von Ihnen gefundenen Links genau eben jene, die ich von hier aus auch gefunden habe. Und 
tatsächlich habe ich bislang auch mit den von Ihnen als problematisch erachteten Text (Magik der 
Jahrhundertwende) gearbeitet und bin froh, Ihre Einschätzung bereits im Vorfelde des Referats erfahren zu 
haben. 
 
Ich werde am Montag notfalls Lüneburg auf den Kopf stellen, möchte unbedingt noch etwas zu den musikalisch 
charakterischen Stilmittel der niederländischen Epoche vs. der italienischen finden. 
 
Freue mich inzwischen sehr und mit Spannung auf die Musik! 
 
Viele Grüße 
Ihr 
Björn Paschilk 
 
 
--- Linda Maria Koldau <lmkoldau@gmx.net> schrieb am Sa, 3.1.2009: 
 
> Von: Linda Maria Koldau <lmkoldau@gmx.net> 
> Betreff: AW: Marienvesper 
> An: Björn Paschilk 
> Datum: Samstag, 3. Januar 2009, 16:28 
> Lieber Herr Paschilk, 
>  
> es tut mir leid zu hören, in welchen Nöten Sie stecken - und ich kann gut nachvollziehen, dass die 
>Literatursituation wirklich zum Verzweifeln ist. Dummerweise habe ich selbst zur Marienvesper nichts auf dem 
> Computer, da ich in meiner Dissertation über die spätere, venezianische Kirchenmusik von Monteverdi 
>gearbeitet habe. Ich hänge Ihnen mal die Kapitel zu den vier Psalmen Dixit Dominus, Laudate puere, Laetatus 
>sum und Nisi Dominus an, in  denen ich allgemein auf diese Psalmen, ihre theologische Deutung und ihre  
> Vertonung durch Monteverdi eingehe. Das könnte Ihnen ein wenig Hintergrund für die entsprechenden 
>Psalmvertonungen in der früheren Marienvesper geben. Die Analysen betreffen freilich Vertonungen derselben 
> Psalmtexte, die weitaus später entstanden sind als die entsprechenden Psalmvertonungen in der Marienvesper 
> von 1610. Leider sind in der Datei keine Notenbeispiele enthalten - die musste man damals noch getrennt  
> anfertigen und in elender Schnippelarbeit in die Druckvorlage einkleben. 
>  
> Ich habe jetzt mal schnell im Internet nachgeschaut, um Ihnen zu empfehlen, welche Seiten seriös (also gut  
> verwendbar für ein Referat sind): 
>  
> http://www.vdkc.de/wtb/wtclmomave.htm 
> Text und Übersetzung 
>  
> http://de.wikipedia.org/wiki/Marienvesper_(Monteverdi) 
> (doch, ab und zu darf man auch mal Wikipedia benutzen!) 
> Diese knappe Darstellung ist gut (hervorragende Literaturnachweise) und insbesondere für die Darstellung des  
> Aufbaus hilfreich. 
>  
> Ich hänge Ihnen noch einen Programmhefttext der Stuttgarter Bachakademie an, den ich im Internet fand  
> (enthält ebenfalls Text und Übersetzung). Er gibt einen einigermaßen guten Überblick - ist leider aber auch 
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> ziemlich problematisch. Von der "Magik der Jahrhundertwende" (1600) zu reden, ist feuilletonistischer Unsinn.  
> Irreführend ist auch die Charakterisierung der "seconda prattica" durch vier Elemente, das Ganze ist weitaus 
> komplexer, und musikalische Techniken stehen hier nicht an erster Stelle. 
> Glatter Unsinn ist die Aussage, die Aufführungsprobleme seien "unlösbar" - damit wird die typische Offenheit für 
> unterschiedlichste Aufführungsbedingungen in den Werken dieser Zeit verkannt. Es gibt keine "verbindliche"  
> Lösung für die Aufführung der Marienvesper. Und wenn man sich mit den Problemen konkret und in der Tiefe 
> auseinandersetzen will, dann muss man alle verfügbaren Quellen zurate ziehen, wie dies Jeffrey Kurtzman - mit 
> großem Erfolg - getan hat.  
> Sie merken, dieser Text ist als Grundlage relativ problematisch - es wäre die Frage, ob wir im Seminar nicht  
> gemeinsam einige Abschnitte lesen und ich die Problematik erkläre, das wäre vielleicht für alle  
> Seminarteilnehmer ein guter Einblick in die Komplexität der Materie. 
>  
> Ansonsten halten Sie sich einfach an die Musik (ich hoffe, dass Sie sie am Dienstag bekommen) und suchen  
> Sie sich die Stücke heraus, die Ihnen am besten gefallen. Bitte lassen Sie sich nicht davon entmutigen, dass  
> Sie aufgrund der unzumutbaren Literatursituation keine tiefergehende Quellenarbeit leisten können - wie  
> gesagt, in dem Seminar geht es darum, inwiefern die Musik von Monteverdi noch heute beeindruckt und woran 
> das genau liegt. Und das werden wir gemeinsam herausarbeiten -  von Ihnen brauchen wir lediglich  
> Anregungen, mit welchen Stücken wir uns besonders beschäftigen sollten.  
> Und Sie können beruhigt sein, dass ich in meiner Bewertung Ihres Referats die unzumutbare Literatursituation 
> auf jeden Fall berücksichtigen werde. 
>  
> Ich hoffe, dass Ihnen das ein wenig hilft... 
>  
> Herzliche Grüße, 
>  
> Ihre 
> Linda Koldau 
 
 
 
Date: 21.1.2009 

Author: Björn Paschilk (see above), the context of this mail is that Björn Paschilk had never heard Renaissance  
             music before my seminar, he is specialized in rock and pop music but is now, after having taken this  
             course, so enthusiastic about this musical universe that he would like to learn to play the lute 
 
Liebe Frau Koldau, 
 
gerade höre ich "my mind to me a kingdom is". Interessieren würde mich schon noch, in welcher Zeit ein so voll 
erlebter Individualität geprägter Text entstanden ist. Außerdem werde ich, falls meine Lebenszeit noch ausreicht, 
mir eine Laute besorgen.Ich möchte mich noch einmal bedanken, es war wirklich keine Floskel als ich erzählte 
dass die Arbeit mit Ihnen mir neue musikaliche Horizonte aufgezeigt hat. 
 
Ich hoffe Ihnen geht es gut und grüße Sie recht herzlich 
 
Ihr 
Björn Paschilk  
 
 
 
Date: 7.2.2008 
Author: Uwe Landt, student in my senior student lecture course „Monteverdi und seine Zeit“, Frankfurt University, 
             Wintersemester 2007/2008 
 
Liebe Frau Koldau, 
ich habe mich sehr über Ihre Nachricht gefreut, insbesondere natürlich auch über das mir von Ihnen 
ausgesprochene Lob. Vielen Dank dafür! Aber: Ich kann dieses Lob an Sie zurückgeben: 
so kompetent, persönlich engagiert und begeisternd, wie Sie über Monteverdi gesprochen haben, 
konnte ich gar nicht anders als mit gebannter Aufmerksamkeit zuhören. Sie haben mir seine 
Persönlichkeit und, in erster Linie natürlich, seine Musik sehr nahe gebracht! 
 
Zunächst einmal alles Gute, beruflich und privat für Sie! 
Mit herzlichen Grüßen, 
Ihr Uwe Landt 
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Date: 17.10.2008 
Author: Michael Quell, composer and lecturer for analysis of 20th-century music at the  
             Institute of Musicology, Frankfurt University (with reference to a public lecture I  
             held on 17 October, 2008 in Frankfurt) 
 
Liebe Frau Dr. Koldau, 
ich möchte Ihnen ganz herzlich zu Ihrem Vortrag gratulieren. Er war absolut hervorragend und ich muss Ihnen 
sagen, dass ich von Ihrem Vortrag vollends begeistert bin. Es hat mich fasziniert wie Sie die sehr umfassende 
und komplexe Thematik glasklar und ungemein souverän in der gegebenen kurzen Zeit so präzise auf den Punkt 
gebracht haben. Dabei merkt man deutlich, dass Sie neben dem rein musikwissenschaftlichen Zugriff zugleich 
auch den Zugang als Musikerin inne haben, ein für mich sehr ansprechender und überzeugender Weg, der die 
ansonsten übliche 'wissenschaftliche Distanz zum Gegenstand' zugleich mit einer - auf anderer Ebene - Nähe zu 
diesem  vereint und dadurch wesentlich tiefer vorzudringen vermag als dies der rein konventionelle Weg zu 
leisten vermag. Die Konkretheit, mit der Sie alle Ihre Thesen am Werk festgemacht haben, war mich sehr 
überzeugend und beeindruckend und dies ist, wie aus den anderen beiden Vorträgen zu entnehmen, ja 
keineswegs selbstverständlich. Es wäre mir eine große Freude, sich bei Gelegenheit mit Ihnen über die Thematik 
auszutauschen. Sehr angenehm empfand ich auch die natürliche und sympathische Art Ihres Vortrags.  
 
Alles Gute und herzlichen Gruß 
Michael Quell 
 
 
 
 
 
Date: 20.1.2008 
Author: Prof. Dr. Glenda Dawn Goss, Professor of Music History at the Sibelius Academy, Helsinki  
            (Prof. Goss sent this letter to the President of Frankfurt University and was so kind to send me the 
             following copy as an e-mail) 
 
SIBELIUS ACADEMY 
DOCMUS 
PL 86  
00251 Helsinki, Finland    20 January 2008 
 
Prof. Dr. Rudolf Steinberg 
President, Frankfurt University 
 
 
Dear Prof. Dr. Steinberg, 
 
I would like to express my gratitude for the opportunity to speak in the Music Institute of Frankfurt University last 
week. Not only was I impressed with the University and with the city of Frankfurt, but also the entire visit was 
made memorable by the splendid organization, the broad cultural approach and by the lively students of Prof. Dr. 
Linda Maria Koldau, who issued the invitation in conjunction with her course onMusic and National Identity. It was 
a pleasure to experience such a thriving musicological institute and the fruitful cooperation between university and 
the Musikhochschule. 
 
The entire experience was a great professional pleasure.  
 
In the hope that we can continue to build collegial and educational relations 
between Frankfurt and Helsinki, I remain most 
 
Sincerely yours, 
 
Prof. Dr. Glenda Dawn Goss 
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Date: 11.8.2007 
Author: Andreas Schubert, M.A., writing to the student representative of the Institute of Musicology.  
             In the mail Andreas Schubert expresses his experiences how the Institute’s course and strategy 
             changed after I had become Director. Andreas Schubert was one of the best students the Institute ever  
             had; he has, however, never been dependent of me, though, since he wrote his M.A. thesis under the  
             supervision of PD Dr. Ulrike Kienzle and was no longer student of the Institute when writing the mail. His  
             aim was to secure – in the Institute’s and the students’ interest – that I should be given a position as  
             professor at the Institute of Musicology. He sent me this mail to me for my information; I was eventually 
             given the rank of außerplanmäßige Professorin by the University Board.) 
  
Lieber Markus, 
ich wende mich 'offiziell' an dich als Studentensprecher. Kannst Du dich zusammen mit den anderen 
Studierenden dafür einsetzen, dass Frau Koldau auf jeden Fall eine Professur an unserem Institut angeboten 
bekommt? Da ich auch die Situation vorher erlebt habe, sehe ich mich in der Position, Frau Koldaus Engagement 
in angemessener Weise zu beurteilen. Seit Frau Koldau die Musikwissenschaft leitet, hat sich Erstaunliches 
getan: interessante Seminare mit interdisziplinären Ambitionen (z.B. die U-Boot- bzw. Filmmusik-Seminare), gut 
besuchte (Gast)Vorträge, spannende Exkursionen. Außerdem hat man - im Gegensatz zu so manch anderen 
Lehrenden - bei ihr das Gefühl, dass sie sich für Erfolg und Wohlergehen der Studenten tatsächlich interessiert 
und viel von ihrer privaten Zeit für universitäre Dinge aufopfert. Meines Erachtens wäre es geradezu skandalös, 
wenn die Universität nicht alles versuchen würde, eine so kompetente und engagierte Kraft in Frankfurt zu halten. 
Gibt es deiner Meinung nach irgend etwas, was von unserer Seite diesbezüglich unternommen werden kann? 
Danke und viele Grüße 
Andreas Schubert 
 
 
 
 
Date: 24.5.2006 
Author: PD Dr. Gisa Jähnichen, Professor for Ethnomusicology at Frankfurt University 2006–2008;  
             writing to the Dean’s assistant about the positive climate at our Institute under my Direction  
             (she sent me a copy of this mail for my information) 
 
Sehr geehrter Herr Keuthmann, 
 
ich möchte gern, der allgemeinen Umfrage in der Fakultät entsprechend, meine Meinung zur gegenwärtigen 
Arbeitsatmosphäre in der Abteilung für Musikwissenschaft offiziell dem Dekanat kund tun. 
Die Arbeitsatmosphäre ist in allen Fragen der Organisation einer effektiven Lehre (Ausrichtung von Lehrinhalten, 
Verbreiterung des Angebots, Verstärkung neuer E-Learning-Konzepte usw.) und einer innovativen Forschung 
(kollegiale Unterstützung bei Forschungsvorhaben, inhaltliche Arbeitsdiskussionen usw.), der Einbeziehung 
studentischer Arbeit in die konzeptionelle Entwicklung von BA/MA-Studiengangsentwürfen, der Betreuung von 
Verwaltungsaufgaben im Sekretariat bis hin zum Kontakt mit unseren emeritierten Kollegen hervorragend. 
Ich habe nicht oft ein so aufgeschlossenes und kreatives Kollegium erlebt und bin froh, dass ich mit der aktuellen 
Besetzung zusammen arbeiten kann. 
 
Ich hoffe, dass Ihnen dies zur Beurteilung unserer jetzigen, sehr positiv gestimmten Lage insgesamt weiterhilft 
und verbleibe mit besten Empfehlungen 
 
Ihre Gisa Jähnichen  
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5) Application to the Kompetencefond:  
Network for Comparative Cultural History 
 
Sendt som en ansøgning den 15. november 2010 (jf. kap. 8b) 
 
 
 
Network for Comparative Cultural History 
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Network for Comparative Cultural History 
 
 

1. The Concept 

a) Objective 

It is the objective of the research network “Comparative Cultural History” to demonstrate that 
a historical approach to the object of investigation, whether in literature, the arts, music, 
history, or religion, integrates informed source studies with a reflected interpretation of their 
historical and social context in whatever period. Interdisciplinarity is a central technique in 
this approach, as well as “formidling”, the communication of knowledge on the basis of sound 
scholarship to a larger, historically interested public. 
At the center of our study there is the source and its function and meaning in a historical 
context (regarding both origins and reception of the source in question). The result of such 
studies may introduce new theoretical approaches to various periods and cultural phenomena, 
extracted and developed from a substantial basis of historical material and its academically 
informed reflection: the examination and contextualization of the riches of cultural history, 
unexplored to a large extent until today, are regarded as the primary challenge to find new 
insights into the complex interaction of history, society, and culture. 
 
 
b) The Network and Its Functions 

The research network  “Comparative Cultural History” offers a platform for 

1) the linking of cultural historical research and activities already existent at the various 
institutes of the Faculty of Arts (formerly Faculty of Humanities and Faculty of 
Theology) at Aarhus University, making these activities visible under the roof of a 
clearly distinguished, publicly acknowledged group of experts; 

2) new activities developed in the cooperation of the network’s members; 
3) national outreach: cooperation with cultural historical scholars from other Danish 

universities and cultural institutions; 
4) international outreach: the invitation of visiting scholars for individual lectures or 

longer periods of research and teaching as well as cooperation in Summer Schools. 
 
Ad 1): 
At the Faculty of the Arts there already exists a considerable amount of cultural historical 
research and activity in form of public lectures (e.g. in cooperation with the Folkeuniversitet), 
individual courses and mini-conferences. It is the aim of the research network to collect and 
link these activities in order to make them visible and demonstrate the high potential of 
academic achievement as well as the general attractiveness of such an approach to a broader 
public. 
 
Ad 2): 
By creating a cross-disciplinary network of historically interested scholars, the network will 
help to link people with common interests and offer the structural possibility to develop new 
projects in research and teaching (“fællesundervisning” across the institutes; teaching on phd-
level, Summer Schools). This network function is in line with the AU’s academic develop-
ment process, seeking to establish sustainable and productive links between the individual 
institutes.  
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Ad 3): 
The potential at Aarhus University should be linked with the high potential of colleages at 
other Danish universities as well as researchers at the various cultural institutions (museums, 
Det Kongelige Bibliotek, Folkemindesamlingen and others). The integration of this potential 
depends on the individual cooperation of the network’s members with scholars and 
researchers at these institutions. It is obvious that external members will not be able to attend 
every meeting of the group, but they ill be informed about our proceedings and integrated in 
individual projects wherever they wish. 
In order to start this linking, Associate Prof. Nils Holger Petersen, a church historian, 
theologian, and musicologist at Copenhagen University, has joined the network as a regular 
external member. Another obvious member would be the cultural historian Adjungeret Prof. 
Inge Adriansen from Sønderborg Slots Museum/University of Southern Danmark. It will be 
discussed to invite further European and American scholars into the network. 
 
Ad 4): 
It is the objective of the network to be part of international initiatives in cultural historical 
research by cooperating both with individual colleagues worldwide and with already existing 
research networks. Despite strong cultural theoretical currents in the humanities worldwide, 
important trajectories in the studies of literature, the arts, music, history, and religion have 
remained predominantly source-oriented and thus historical. The network’s core activities are 
therefore part of an internationally acknowledged academic standard.  
A starting point in this international outreach will be the cooperation with Prof. Dr. Jeffrey 
Kurtzman from Washington University (USA), who is an internationally acknowledged 
expert in music, literature, philosophy, and aesthetics in the decades around 1600 as well as 
founding president of the Society for Seventeenth-Century Music. Prof. Kurtzman will be 
Visiting Professor at the Institut for Aestetiske Fag in May/June 2011. It is our objective 

- to integrate him in the research group’s work; 
- to establish an interdisciplinary focus research area “Innovation around 1600”, 

integrating researchers from Aarhus University with colleagues from other Danish, 
English, Italian, and German universities; 

- to work on schemes for shared teaching in the form of Summer Schools; 
- to start discussing the organization of a “Nordic Monteverdi Conference” for the 

anniversary in 2017 (450th birthday) in cooperation with leading cultural institutions in 
Danmark (Det Jyske Opera; Concerto Copenhagen; Det Kongelige Bibliotek; 
Danmarks Radio). This conference will not only focus on music, but also on literature, 
drama, the arts, and aesthetics in the decades around 1600. 

 
International outreach equally is the fundament of the network’s activities in the year 2011: 
the lecture series “Religion, Ritual, and the Arts” introduces a concept, in which international 
guest lecturers are combined with a respondent from Aarhus University, thus offering a public 
discussion of highest standard, which both exposes in-depth expertise within the discipline 
and a thoroughly interdisciplinary approach in the lecture given.  
The two conferences planned for 2011 both feature international programmes: the conference 
“Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern” takes place in Germany 
(Kloster Ebstorf) and will unite German, Danish, Norwegian, and English experts in the field 
of late medieval religious culture. The conference “Musik and Nationalism: They Symphony 
as Paradigma” is organized in cooperation between Aarhus University and Folkeuniversitetet 
and offers a programme with referees from Finland, England, Holland, the Czech Republic, 
Brazil, and Danmark. In order to enhance the outreach, the academic programme is combined 
with two concerts (in cooperation with Det Jyske Konservatorium and the Brazilian Embassy) 
presenting music that is analyzed in the lectures. 
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This consequent international approach serves to make Aarhus University visible and a 
partner for humanistic networks in the international academic community. In order to 
underline the international orientation of the network, our languages of communication will 
be both English and Danish.  
 

c) Leadership and Board 

The initiator of the network, Prof. Dr. Linda Maria Koldau (Institut for Æstetiske Fag), is the 
network leader in cooperation with Assoc. Prof. Vinicius Mariano de Carvalho (udenlandsk 
lektor, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur).  

The Board (bestyrelse) consists of: 
- Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
- Assoc. Prof. Dr. Vinicius Mariano de Carvalho 
- Assoc. Prof. Dr. Niels Kayser Nielsen (Institut for Historie og Områdestudier) 
- Assoc. Prof. Anders Klostergaard Petersen (Det Teologiske Fakultet, Afdeling for 

Religionsvidenskab & Arabisk- og Islamstudier) 
 
 

2. Network Activities in 2011 

The network will start its activities in 2011 with a lecture series in the fall term 2011 and two 
conferences in March and June 2011.  
 
a) Lecture Series “Religion, Ritual, and the Arts” 

It is the aim of the lecture series to show how closely religion, religious ritual and cult are 
linked up with various forms of art, creating close interaction between artistic expression and 
religious concepts and practice. Each lecture combines a specific approach coming from the 
individual discipline with interdisciplinary investigation, high-lighting a well-defined set of 
historical sources. The lecture in the fall term 2011 focusses on the Middle Ages and the 
period of Reformation and Counter-Reformation, to be followed by a lecture cycle with 
subjects on the 18th through 20th century in the spring term 2012.  

It is the principle of the lecture series (excluding the introductory lecture given by the initia-
tors of the series) to open up a dialogue between an internationally acknowledged scholar 
specially invited for the lecture and a scholar from Aarhus University who comes from the 
same discipline. The discussion between lecturer and respondent is followed by a discussion 
open to the entire audience. Thus, the lecture offers deep-going investigations of the 
relationship between religion and the arts as expert dialogues within the single disciplines as 
well as on a large-scale interdisciplinary scale within the framework of the series as a whole.  

The series covers two semesters with lectures offered every other week. The Director of 
Studies at the Afdeling for Religionsvidenskab & Arabisk- og Islamstudier has agreed that 
this lecture course can be integrated as regular course into the students’ curriculum at the 
Faculty of Theology. It is equally open to interested students from other faculties and to the 
public. Thus, the activity supports research, teaching, and public presentation of Aarhus 
University’s research and international outreach. 

The lectures will take place seven times a term at the Faculty of Theology on Wednesday 
afternoons 16.00–19.00. The schedule for each lecture is: 
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16.15–17.15 guest lecture 
17.15–17.45 coffee break 
17.45–18.15 response 
18.15–19.00 open discussion 

The lectures start as late as 16.15 to enable an interested public to participate. The plan and 
list of guest lecturers are found in Appendix 1. 
 
 
b) International Symposium ”Weltbild und Lebenswirk lichkeit in den  
     Lüneburger Klöstern”, Kloster Ebstorf (Germany), 23–26 March, 2011 

The network leader has, in cooperation with network member Assoc. Prof. Dr. Nils Holger 
Petersen (Copenhagen) and prospective network member Prof. Dr. Volker Honemann 
(Universität Münster) as well as the abbess of Kloster Ebstorf, organized the international 
symposium “Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lüneburger Klöstern”, which will take 
place in Kloster Ebstorf in March 2011.  

The conference is based on the fact that the six Benedictine and Cistercian convents in the 
Lüneburg region, which were turned into protestant monasteries and exist as such until today, 
have a unique wealth of late medieval sources (architecture, works of art, frescos, liturgical 
sources, religious literature, song books and more) that offer a rare homogenous insight into 
the religious culture in North German female convents of the late 15th century. This period is 
historically decisive, since it lies between the general convent reform (mid- to late 15th 
century), which engendered a renewed, intense religious life, and the Reformation that led to 
the end of the Benedictine and Cistercian identity of the convents.  
The conference will focus on the question how these sources reflect the world view and its 
influences on daily life in the Lüneburg convents. The investigation is based on the fact that 
life in the convents was entirely determined by liturgy and religious thought, which are 
reflected in every single source. The approach is necessary interdisciplinary, since the sources 
from the fields of History of the Arts, Literature, Handicraft, and Music are theologically 
founded and often stand in close relation to liturgy. The term “Lebenswirklichkeit” has been 
coined by the church historican Gisela Muschiol (participating in the conference) in order to 
focus on this crucially theological and liturgical coinage of convent life, which challenges a 
wholistic approach relating the sources to each other on the fundament of religious thought.  

The gamut of – theologically trained – scholars from various disciplines stand for this 
approach, and it is to be expected that the four days of the conference will lead to an intense 
exchange. In order to cover religious life with some vital facets and embed this investigation 
into the historical context, the following structure has been chosen (for details, cf. the 
programme in Appendix 2): 

Day 1:  Introduction – 3 lectures by leading experts in Mystics, Religious Literature, Music 
Day 2:  Veneration of the Saints (including an excursion to Kloster Medingen) 
Day 3:  a) The Reform movement of the 15th century its consequences for the  
    Lüneburg convents (including a focus on liturgy for the first time in Reform studies) 
  b) The Reformation and its consequences for the Lüneburg convents 
Day 4:  Weltbild und Lebenswirklichkeit in Kloster Ebstorf – focus on the rich sources  
             of Kloster Ebstorf (including the Ebstorfer Weltkarte), locale of the symposium 

The proceedings of the conference will be published as a book in 2012.  

16 international guests are invited as referees, conference language is German. It is to be 
expected that c. 100 participants both from various universities and from the Lüneburg region 
will come to the conference.  
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The costs of about 180.000 kr are covered by external funding as well as an allowance of the 
Institut for Æstetiske Fag (Aarhus Universitet) to cover the costs for the design and printing 
of the programmes and the posting of c. 500 invitations.  
 
 
c) International Conference “Nationalism and Music: The Symphony as  
    Paradigm”, Aarhus, 8–9 June, 2011 

Music has contributed a great deal to the construction of national identity. Identity is, in fact, 
constituted by all kind of music-making – songs tell about events and the lore in a specific 
community, using melodies specific to this region, the use of folk instruments is based on 
long-standing regional traditions, local dance tunes are developed by local musicians and 
transmitted by their followers. 
An important feature of the so-called “art music”, in contrast, is that it is cosmopolitan. In the 
history of Western art music, music has been a commodity financed by the nobility and the 
patriciate. Musicians were professionals whose life was often determined by the various 
stations of their engagements – in many cases covering several courts in various regions or 
countries. The language of music thus was international, depending for a great part on the 
exchange between courts and individual noble families. This became especially clear when 
the new and attractive genre of the opera spread from the country of its origin over the Alps 
and west and soon dominated art music in most European countries. However, it was in this 
genre that distinctive national characteristics began to develop, leading to feuds between the 
adherers to the French or the Italian style in the 18th century: the international language of 
opera began to display clearly definable national dialects. 

In the 19th century, characterized by the rise of strong national movements in many European 
countries, music’s potential to integrate regional or national characteristics into a dominantly 
cosmopolitan language was politicized. Tellingly, the question of the “national tone” in music 
became discussed with regard to symphonic music, which had become the strongest 
competitor to opera in most European countries. “National tone” in symphonic music has 
been an important issue in musicology for a considerable time, and there has been a certain 
focus on the Nordic countries with its great symphonic composers Edvard Grieg, Jean 
Sibelius, Niels Gade, and Carl Nielsen. This conference uses this research as a fundament and 
directs the focus of investigation onto the political instrumentalization of “national” 
symphonic music, taking into consideraton the historical context of its origin and reception as 
well as a broader perspective that asks about the ways how the concept of “national” 
symphonic music was used in the 20th century to cement “nationality” in cultural terms. The 
papers thus do not concentrate on music alone, but also on the way how the reception and the 
academic reflection (in the discipline Musicology) have contributed to stylize certain 
symphonic works as musical expression of national identity. 
Taking place in Denmark and being open to a general Danish audience, the conference on the 
one hand highlights Danish national music with lectures on “danskhed” in music (Dr. phil. 
Jens Henrik Koudal from the Dansk Folkemindesamling), the emergence of the cultural 
phenomenon of vitalism in Carl Nielsen’s music (Assoc. Prof. Dr. Michael Fjeldtsøe, 
University of Copenhagen) and a comparative lecture on Danish and Norwegian landscape in 
the music of Niels Gade and Edvard Grieg (Dr. phil. Daniel Grimley, Oxford University). The 
Nordic focus is deepened by the lecture of Prof. Dr. Glenda Goss (Sibelius Academy, 
Helsinki) on national implications in Sibelius’ music. 
In order to contrast to the relative homogeneity of a Nordic cultural sphere, representatives 
from three European countries have been invited: Prof. Dr. Jarmila Gabrielová (University of 
Prague) will present how the music of Smetana has been stylized as epitome of national 
culture in Czech politics and Musicology, Assoc. Prof. Dr. Vinicius Mariano de Carvalho will 
present national traits in Spanish music, and Dr. Leo Samana (Amsterdam) will discuss why, 
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in contrast to other countries, it is impossible to identify a specifically “Dutch” music. The 
latter point will also be part of the introductory paper by Prof. Dr. Linda Maria Koldau, who 
will demonstrate why it is not possible to talk about a German “national” music in symphonic 
terms, although German symphonic composers had such a decisive influence on European 
music.  
In order to set the conference into a global perspective, Prof. Dr. Harry Crowl (Brazil) has 
been invited for the keynote lecture, in which he will demonstrate how the European 
phenomenon of defining and implementing “national” traits into symphonic music affected 
Brazilian musical culture in composition, performance, reception, and academic reflection. 

It is a special feature of the conference that some of the music discussed in the academic 
papers will actually be performed in two concerts, which Vinicius Mariano de Carvalho has 
organized in cooperation with Det Jyske Konservatorium and the Brazilian Embassy. The 
concert on the opening day features Brazilian national traits in the music of Heitor Villa-
Lobos and Edmundo Villani-Cortez (Jysk Ungdoms Stryger Orkester; dir. Vinicius Mariano 
de Carvalho), and the concluding concert on the second day presents Spanish national music 
played by the Valencia Wind Quintet MEDIHEBO. 

Since it is a principle of the network to make its international research available to a larger 
public interested in cultural history, the conference will be organized in cooperation with the 
Folkeuniversitet Aarhus. Thus, the activity combines a research initiative of scholars at the 
Institut for Æstetiske Fag and the Institut for Sprog, Litteratur og Kultur, presenting it in 
cooperation with Det Jyske Konservatorium and Aarhus Folkeuniversitet. The location of the 
conference is Kasernescenen at the Institut for Æstetiske Fag. 

External funding has so far been granted by the Brazilian Embassy, who pays for the travel 
expenses and accommodation of Prof. Crowl as well as the travel expenses, accommodation 
and honorarium of the Spanish wind quintet. Aarhus Folkeuniversitet will finance the design, 
printing and dissemination of the programme and organize advertising and registering for 
participation. Det Jyske Konservatorium provides its Youth String Orchestra and rehearsal 
locales. Thus, the external funding amounts to ca. 70.000 kr. 

The remaining budget of 68.260 kr is part of the application for network funding. 

It is planned to publish the papers of the conference either as an anthology or as a special 
issue of an internationally renowned cultural historical journal. In case of a book publication, 
we will seek to publish the proceedings with Aarhus Universits Forlag and apply for funding 
to Aarhus University Foundation (AUFF). 
 
 
 
d) Secretary Assistance (Website, Administrative Tasks, PR Material) 

It is the objective of the network that its high-standard initiatives are visible both internatio-
nally, in Denmark, in Aarhus and at Aarhus University. The network must therefore have a 
website of its own, which is part of the general website of Aarhus University. This website 
will: 

- introduce to the objective and projects of the network; 
- announce coming events 

(not only organized by the network as a whole, but also by its individual members); 
- serve as a forum for the interdisciplinary focus research area “Innovation around 

1600”, which is to be established in cooperation with Prof. Jeffrey Kurtzman; 
- provide a database of the network members’ publications. 
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It is therefore necessary to have an experienced secretary who: 
- establishes the website for the network on the AU website  
- is responsible for the continual maintenace of the network website  
- overtakes administrative tasks (e.g. correspondence with the Folkeuniversitet and 

other cooperation partners; sending out invitations; calculating budgets) 
- helps with future applications: a network application to the FKK is planned. 

For these tasks, a secretary with a workload of 3 hours per week is needed, i.e. 144 hours for 
the year 2011. In addition, funding for PR material (flyers about the network) is needed. 
 
 

3. Budget 
 

a) Lecture Series ”Religion, Ritual, and the Arts” (F11 and E11) 

1 lecture cycle with 7 lectures; 6 lectures are given by guest lecturers with respondents. 
 
 apris antal i alt 
Honorarium for 6 guest lecturers kr 3.500 6  kr    21.000 
Travel expenses (5 European guests)16 kr 4.000 5  kr    20.000 
Accommodation (5 international guests à 2 nights = 10 nights) kr    900 10  kr      9.000 
Catering for the break: Coffee and biscuits for 7 lectures,  
ca. 80 participants kr      40 80  kr    22.400 
Student helper for the catering (7x 3 hours = 21 hours à 130 kr)    kr      2.730 
Dinner with guest lecturers: after each of the 6 lectures with a guest; 
calculated for 1 guest, the respondent and the 3 organizers respon-
sible for the entire series (further network members pay for them-
selves)17 kr.   400 27  kr   10.800 
Flyers for publicity and invitation (design and printing)   kr      4.000 
    
    kr   89.930 

 

The catering for the breaks (22.400 kr) will be financed by the Faculty of Theology, the 
Institut for Æstetiske Fag and the Institut for Sprog, Litteratur og Kultur.  
 
The sum applied for therefore is 67.530 kr. 
 
 
 
 

                                                 
16 The sixth guest lecturer comes from Aarhus University, so that neither travel expenses nor accommodation are 
necessary. 
17 According to the lecture plan, the numbers of people paid for the dinner are as follows: 28 Sept. 1 guest, 1 
respondent, 2 organizers (the 3rd organizer is identical with the respondent); 12 Oct. 1 guest, 1 respondent, 3 
organizers; 26 Oct. 1 guest, 1 respondent, 3 organizers; 9 Nov. 1 guest, 1 respondent, 2 organizers (the 3rd 
organizer is identical with the respondent); 23 Nov. 1 guest, 1 respondent, 3 organizers; 7 Dec. 1 guest, 1 
respondent, 2 organizers (the 3rd organizer is identical with the respondent). This is altogether 27 meals divided 
over 6 evenings. 



 205

b) Symposium Ebstorf 23–26 March, 2011 
    “Weltbild und Lebenswirklichkeit in den Lünebur ger Klöstern” 
 

Overall budget including: 
- honorarium for 16 referees 
- travel expenses for 16 referees (from Germany, Norway, Danmark, England) 
- accommodation and meals for all participants 
- catering for ca. 100 conference guests throughout 4 days  

(coffee, lunch, conference banquet) 
- 2 excursions to Kloster Medingen and Kloster Walsrode 

(2 buses for 50 people per excursion) 
- flyers, material and postage for invitations 
- conference venue at Kloster Ebstorf 

Altogether: 180.000 kr 
 
 
External funding of 174.000 kr granted by: 

- Kloster Ebstorf  
- Klosterkammer Hannover 
- VGH-Stiftung Hannover 
- Sparkasse Uelzen 

 
AU funding:  
The costs for the design and printing of the flyers (6.000 kr) are covered by the Institut for 
Æstetiske Fag.  
 
Sum applied for the organization of the conference: 0 kr 
 

 

Publication of the proceedings: 

It is the aim of the conference organizers to publish the proceedings shortly after the 
conference. Negotiations have been taken up with Aschendorff Verlag, which is one of the 
most outstanding cultural historical publishers in Northern Germany. The actual costs cannot 
be estimated yet, but it has to be reckoned with ca. 20.000 Euro (= 150.000 kr) for a book of 
this size and with the necessary amount of illustrations. 
 
External funding for the printing costs: 
Klosterkammer Hannover: 6.000 Euro (= 45.000 kr) 
 
Sum applied for to cover the printing costs: 105.000 kr 
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c) Conference Aarhus, 8–9 June, 2011  
    “Music and Nationalism: The Symphony as Paradigm” 
 
    
Conference budget: 2- day conference,  
7 invited guest referees, 2 organisors, 9 guests apris antal i alt 
Design and layout of the conference program      kr     4.000 
Folkeuniversitet’s logistic and organisational work (sekretariat)    kr     4.000 
Student assistant for 2 days    kr     4.000 
travel expenses from Finland, England, Prague, Amsterdam18  kr 4.000  4  kr   16.000 
travel expenses from Copenhagen  kr    800 2  kr     1.600 
honorarium to the 7 guest referees  kr 2.000  7  kr   14.000 
Accommodation *  kr    900  13  kr   11.700 
Catering for day 1: break with snacks for 80 participants  
(a little reception with snacks and wine)  80  kr     2.500 
Dinner day 1 (organized by the Institut for Æstetiske Fag)19  kr    200 18  kr     3.600 
Catering for day 2: morning coffee and biscuits for 80 participants  kr      40 80  kr     3.200 
Catering for day 2: lunch for the referees and selected guests  kr    120 18  kr     2.160 
Catering for day 2: afternoon coffee and biscuits for 80 participants  kr      40 80  kr     3.200 
Dinner day 2 (referees plus selected guests in a restaurant)  kr    400 18  kr     7.200 
    kr  77.160 
* 3 nights for: Daniel Grimley; Leo Samana; Jarmila Gabrielová;  
2 nights for Jens Henrik Koudal; Michael Fjeldtsøe = 13 nights in all 
Harry Crowl: covered by the Brazilian Embassy 
Glenda Goss: private accommodation    

 

External funding has been granted by the Brazilian Embassy, who pays for the travel 
expenses and accommodation of Prof. Crowl as well as the travel expenses, accommodation 
and honorarium of the Spanish wind quintet MEDIHEBO, covering ca.  Aarhus 
Folkeuniversitet will organize advertising, registering for participation and the entire logistic 
organization. 
 
The Institut for Æstetiske Fag finances the coffee breaks and the little reception on 8 June, 
thus covering 8.900 kr.  
 
The sum applied for to cover the organization of the conference thus is 68.260 kr. 
 

 
 
 

                                                 
18 The travel expenses for Prof. Dr. Harry Crowl from Brazil are covered by the Brazilian Embassy. 
19 Dinner and lunch are calculated for 7 guest referees, the 2 organisers, and 9 guests (e.g. the Brazilian 
ambassador; Folkeuniversitets cooperation partner Marie Larsen; press representatives). 



 207

d) Secretary Assistance and PR Material 
 
In order to establish and continually update a network website, to overtake further 
administrative tasks and to help with further applications for funding (research for 
administrative information, budgetting, correspondence), it is necessary to have a reliable 
administrative assistance. AU administration is positive that these tasks can be overtaken by a 
student help.  
 
Since the tasks are manifold and the establishment of a website will demand a considerable 
amount of work, it is calculated that this student help will be needed 3 hours per week. This 
amounts to 144 hours per year. We apply for a student help in the period January – December 
2012, i.e. for 12 months. 
 
144 hours à 130 kr studentermedhjælpstakst / hour 18.720 kr 
 
In addition, funding for PR material is needed: design and print of flyers for the lecture series 
and a general flyer introducing to the network and its objectives to be distributed at the 
various institutes of the Faculty of Arts. 
 
Design and printing of flyers    4.000 kr 
 
Overall costs 22.720 kr 
 
 
 
 

4. Overall Sum for the Network Activities 2011 
 
Sum applied for to fund network activities in 2011: 
 
External funding 242.600 kr 
Institute financing   37.300 kr 
Application to the Kompetencefond 263.510 kr 
 ========= 
SUM 543.410 kr 
 
 
The sum is divided as follows in funding: 
 
a) Kompetencefond application: 
 
1. Lecture series   67.530 kr 
2. Ebstorf conference: part of the printing costs 105.000 kr 
3. Aarhus conference: organization   68.260 kr 
4. Secretary Assistance and Internet Presentation   22.720 kr 
 ======== 
SUM 263.510 kr 
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b) External funding: 

Ebstorf Symposium 23–26 March, 2011 174.000 kr 
Conference „Music and Nationalism”: 
   - Travel expenses Prof. Crowl (Brazil)   10.000 kr 
   - Accommodation Prof. Crowl (4 nights)     3.600 kr 
   - Honorarium Prof. Crowl     3.500 kr 
   - Travel expenses Wind Quintet MEDIHEBO (5 members)   20.000 kr 
   - Accommodation Wind Quintet MEDIHEBO (3 nights each)   13.500 kr 
   - Honorarium Wind Quintet MEDIHEBO   18.000 kr 
 ========= 
SUM 242.600 kr 
 
 
Aarhus University funding (from the individual inst itutes): 
Lecture Series (E11): catering for the coffee breaks   22.400 kr 
Ebstorf Symposium, 23–26 March, 2011: design and print of the flyers     6.000 kr 
Nationalism Symposium, 8–9 March, 2011: catering     8.900 kr 
 =========== 
SUM    37.300 kr 
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5. Relation of the Network to the  
    Academic Development Process at AU 
 
The network follows and supports AU's academic development process by: 
 

1. creating a network of cooperation across various institutes and the – 
still separated – faculties of Humanities and Theology; 

2. promoting research activities of international standard and improving 
the university’s visibility  in the international academic community; 

3. promoting AU’s policy of internationalization  by integrating 
international members and developing models of long-term cooperation 
(Summer Schools; conferences; shared projects and publications); 

4. promoting AU’s policy of interdisciplinarity  by integrating scholars from 
numerous disciplines in clearly defined common research issues and 
projects; 

5. promoting AU’s policy of “formidling ” and public visibility  by 
organizing public debate meetings and cooperating with the 
Folkeuniversitet, Det Jyske Konservatorium, and other public cultural 
institutions; 

6. increasing AU’s scholarly production by making the results of the 
network’s scholarly work and conferences available in form of books, 
journals (special issues) and individual articles. 
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6. List of Network Members 
 
List of network members so far (November 2011): 
 
Institut for Æstetiske Fag: 

- Prof. Dr. Linda Maria Koldau (network leader), Musicology 
- Prof. Dr. Svend Erik Larsen, Literary History 
- Assoc. Prof. Dr. Karen-Margrethe Simonsen, Literary History 
- Assoc. Prof. Dr. Hans-Jørgen Frederiksen, History of Arts 
- Assoc. Prof. Dr. Annelis Kuhlmann, Drama 

 
Institut for Sprog, Litteratur og Kultur: 

- Assoc. Prof. Dr. Vinicius Mariano de Carvalho (vice-leader), Brazilian Studies 
- Assoc. Prof. Sébastien Doubinsky, French Studies 
- Assoc. Prof. Tabish Khair, English Studies 

 
Institut for Historie og Områdestudier: 

- Prof. Dr. Bjørn Poulsen 
- Assoc. Prof. Dr. Niels Kayser Nielsen (member of the board) 

 
Institut for Antropologi: 

- Prof. Dr. Rane Willerslev 
 
Det Teologiske Fakultet, Afdeling for Religionsvidenskab 

- Assoc. Prof. Dr. Anders Klostergaard Petersen (member of the board) 
 

External members: 
 
Københavns Universitet, Det Teologiske Fakultet: 

- Assoc. Prof. Dr. Nils Holger Petersen, Church History 

Teatermuseet i Hofteatret, København: 
- Peter Christensen Teilmann, director 

 
University of Washington at St. Louis (USA): 

- Prof. Dr. Jeffrey Kurtzman, Musicology 
 
 
The network is open for new members that are internationally acknowledged scholars in the 
cultural historical field or representatives of cultural institutions interested in an academic 
cooperation. Future meetings will discuss the invitation of: 
 

- Adj. Prof. Dr. Inge Adriansen (Sønderborgs Slot Musuem / Syddansk Universitet) 
- Prof. Dr. Iain Fenlon, Cambridge University, England 
- Prof. Dr. Anthony Newcomb, University of California at Berkeley, USA 
- Prof. Dr. Paola Besutti, Università degli Studi di Teramo, Italy 
- Prof. Dr. Volker Honemann, Universität Münster, Germany 

 
Further scholars from Aarhus University will be invited according to their research interest 
and qualification. 
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7. Appendices 
 
 

Appendix 1: Lecture Series “Religion, Ritual, and the Arts”, E11 

Date Discipline Guest Lecturer AU respondent 
14.9. Introductory Lecture LMK / VMC / AKP - 
28.9. Religious Studies Hans Jørgen Lundager (Aarhus): Religion, 

Ritual and Liturgy. An Introduction 
Anders Klostergaard 
Petersen 

12.10 Drama Nils Holger Petersen (Copenhagen):  
Liturgy, Ritual, and Religious Drama in the 
Middle Ages 

Annelis Kuhlmann 

26.10. Arts Susanne Wittekind (Cologne, Germany): 
Ritualistic gesture in late medieval frescoes 

Hans Jørgen Frederiksen 

9.11. Literature Henrike Lähnemann (Newcastle, England): 
Liturgy and rites of devotion in the 
Medingen manuscripts 

Linda Maria Koldau  

23.11. Music Ivan Moody (Lisbon, Portugal): Rituals of 
performance in sacred Baroque music 

Vinicius de Carvalho  

7.12. History  Sinikka Neuhaus (Kristianstad, Sweden): 
Cemeteries in Reformation Times – 
Churchyards and Rituals of Memory 

Nils Kayser Nielsen 

 
 
Guest lecturers: 
- Hans Jørgen Lundager Jensen: Professor of Theology, Aarhus Universitet 
- Henrike Lähnemann: Professor of German Studies, Newcastle University, England 
- Ivan Moody: Professor of Composition, Academia de Artes e Tecnologias, Lisbon, 

Portugal 
- Sinikka Neuhaus (Kristianstad, Sweden): Researcher, Centre for Theology and Religious 

Studies, Lunds Universitet, Sweden 
- Nils Holger Petersen: Associate Professor of Church History, University of Copenhagen, 

DK 
- Susanne Wittekind: Professor of Art History, University of Cologne, Germany 
 
Organizers: 
- Linda Maria Koldau, Professor of Musicology, Institut for Æstetiske Fag 
- Vinicius Mariano de Carvalho, Associate Professor (udenlandsk lektor) in Brazilian 

Studies, Institut for Sprog, Litteratur og Kultur 
- Anders Klostergaard Petersen, Associate Professor of Religious Studies, Det Teologiske 

Fakultet, Afdeling for Religionsvidenskab & Arabisk- og Islamstudier 
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Appendix 2:  
Program of the Symposium “Weltbild und Lebenswirklichkeit in den 
Lüneburger Klöstern”, Kloster Ebstorf, 23–26 March, 2011 
 

Mittwoch, 25. März 2011: 
Eröffnung und thematische Hinführung 

13.30 Ankunft, Anmeldung 

14.00 Eröffnung 
 - Begrüßung durch Äbtissin Erika Krüger 
 - Begrüßungswort durch einen Vertreter der Klosterkammer 
 - Thematische Einführung (Linda Maria Koldau) 

15.00 Prof. Dr. Volker Honemann (Münster): Regel und Lebenspraxis –  
Spannungen und Möglichkeiten in spätmittelalterlichen Frauenklöstern 

16.00 Kaffeepause 

16.30 Prof. Dr. Freimut Löser (Augsburg): 
 Meister Eckhart und die Heiligen. Heiligenverehrung im Rahmen der deutschen Mystik 

17.30 Prof. Dr. Peter Gülke (Berlin): 
 Musica coelestis – Musica humana. Mittelalterliche Musikvorstellungen 

18.30 Abendessen 

20.00 Konzert: Liturgische Gesänge der vorreformatorischen Zeit 
 Choralschola Mölln 
 
 
Donnerstag, 24. März 2011:  
Exkursion ins Kloster Medingen: Abfahrt 8.30 Uhr 

Die Integration von Heiligen in das klösterliche Glaubensleben 

9.00 Ankunft, Begrüßung durch Äbtissin Monika von Kleist 

9.15 Prof. Dr. Henrike Lähnemann (Newcastle): Saluta apostolum tuum. Apostelverehrung 
 im Kloster Medingen 

10.15 Kaffeepause und Gang durchs Kloster 

11.00 Dr. Hans-Walter Stork (Hamburg): Klosterpatronate: Die Bedeutung des  
 Hl. Mauritius für die Ordensfrauen in Medingen und Ebstorf 

12.15 Mittagessen in der Europäischen Akademie (?) 

14.00 Rückfahrt nach Ebstorf 

Heilige in Liturgie und Glaubenspraxis 

14.30 Dr. Martina Backes / Prof. Dr. Barbara Fleith:  
„das ein mensche guotes bildes war neme vnd dik der heiligen leben vuirsich neme“ –  
Legenden als Medien der Teilhabe und Nachfolge 

15.30 Prof. Dr. Roman Hankeln (Trondheim): Commune Sanctorum – musikalische Gestaltungen  
in klösterlichem Kontext 

16.30  Kaffeepause 

17.00 Dr. Jörn Bockmann (Kiel): Die Bordesholmer Marienklage – die literarische Form 
 und ihre Traditionen 

18.00 Prof. Dr. Nils Holger Petersen (Kopenhagen): Die Bordesholmer Marienklage –  
 zwischen Gottesdienst, Ritual und Volksfrömmigkeit 

20.15 Gesprächskonzert Prof. Dr. Linda Maria Koldau 
 Musik – Liturgie – Kulturgeschichte: Musikalische Quellen der Lüneburger Klöster 
 Dauer: 1 Stunde 
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Freitag, 25. März 2011: Reformen 

Die Klosterreform des 15. Jahrhunderts  

11.00  Dr. Ida-Christine Riggert-Mindemann (Stade): 
 Die Klosterreform und ihre Auswirkungen auf die Lüneburger Klöster 

10.00  Prof. Dr. Gisela Muschiol (Bonn): 
 Die liturgischen Auswirkungen der Klosterreform 

12.30 Mittagessen 

Exkursion ins Kloster Walsrode: Die Auswirkungen der Reformation 

13.30 Abfahrt 

14.30 Ankunft, Begrüßung durch Äbtissin Dr. Sigrid Vierck 

14.45 Dr. Sabine Wehking (Göttingen): Reform und Reformation – Die Inschriften der  
Lüneburger Klöster als Zeugnisse der Frömmigkeitsgeschichte 

15.45 Kaffeepause und Gang durchs Kloster 

16.30 Dr. Hanna Dose (Bad Oeynhausen):  
Die Reformation und ihre Auswirkungen auf die Lüneburger Klöster 

17.30  Dr. Renate Oldermann (Bremen): Das Walsroder Gebetbuch im Kontext der Nachreformation 

18.45 Rückfahrt nach Ebstorf 

20.00 Feierliches Abendessen im Kloster 
 

Samstag, 26. März 2009: 
Weltbild und Lebenswirklichkeit im Kloster Ebstorf 

9.00 Prof. Dr. Linda Maria Koldau (Århus): 
 Klösterliches Leben im Spiegel der spätmittelalterlichen Ebstorfer Quellen  

10.00 Dr. Hans-Walter Stork (Hamburg): Der Fensterzyklus im Ebstorfer Kreuzgang –  
 die Ebstorfer Interpretation des „Heilsspiegels“ 

11.00 Kaffeepause 

11.30 Prof. Dr. Hartmut Kugler (Erlangen): Die Ebstorfer Weltkarte 

13.00  Mittagessen 

15.00 Zusammenfassung und Schlussdiskussion 

16.00 Kaffee; optional Klosterführung 

18.00 Abendandacht  
 

Je nach Wunsch der Teilnehmenden: 
Weitere Übernachtung und Besuch des Gottesdienstes am Sonntag um 10 Uhr 
 
Anmeldung und Auskünfte: 
Kloster Ebstorf, Kirchplatz 10, 29574 Ebstorf 
Tel. 05822-2304, presse@kloster-ebstorf.de 
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Appendix 3: Program of the Conference  
“Music and Nationalism: The Symphony as Paradigm”, Aarhus, 8–9 June, 2011 
 

Wednesday, 8 June, 2011 

16.00 Opening: 
- Lauritz B. Holm-Nielsen (?), rektor 
- Brazilian Ambassador (and German ambassador?) 
- Niels Lehmann, institutleder 
- Linda Maria Koldau and Vinicius Mariano de Carvalho, organizers 

16.30 Introduction  
Prof. Dr. Linda Maria Koldau (Aarhus): Music and the Formation of National Identity 

17.00 Keynote Lecture 
Prof. Dr. Harry Crowl (Escola de Música e Belas Artes do Paraná, Brazil):  
Brazilian Musical Nationalism – The Construction of National Identity through Music 
 
18.00 Break with Snacks 
 
18.30 
Concert: Musical Nationalism in Brazilian Music in the Past and in the Present.  
The Music of Heitor Villa-Lobos and Edmundo Villani-Cortez 
Jysk Ungdoms Stryger Orkester, Dir.: Vinicius Mariano de Carvalho 
 
20.30 Dinner for the referees and guests 
 
 
Thursday, 9 June 

Section I Music and Artistic National Identity in the North 

9.00 Dr. Jens Henrik Koudal (Copenhagen): Music and “Danskhed” 

10.00 Assoc. Prof. Michael Fjeldtsøe (Copenhagen): Carl Nielsen and Danish Vitalism  

11.00 Coffee break 

11.30 Prof. Dr. Glenda Goss (Helsinki): Jean Sibelius and the Finnish Awakening  

12.30 Dr. Daniel Grimley (Oxford): National Landscape in Music: Edvard Grieg and Carl Nielsen 

13.30 Lunch 
 
Section II: Music, Musicology and National Identity in Smaller Countries 
 
14.30 Dr. Leo Samana (Amsterdam):  
 Why Do the Dutch Not Have a National Music as the Danish People Do? 

15.30 Prof. Dr. Jarmila Gabrielová (Prague): Smetana and Czech Smetanology in  
         the Wake of Czech Political Independence 

16.30 Coffee Break 

17.00  Assoc. Prof. Vinicius Mariano de Carvalho (Aarhus):  
 Spanish Music and National Identity – an Introduction to the Concert 
 
18.00  Concert: National Music of Spanish Composers 
MEDIHEBO Wind Quintet, Philharmonic Orchestra of th e University of Valencia 
 
19.30 Conference Dinner (referees and musicians) 
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6) Samtale i dekanatet, 30. november 2010:  
Arbejdspapir ”Strategier for at skabe et passende 
arbejdsområde til universitets gavn” 
 

1. Noget helt innovativt: at bygge en bro til det aktive kulturliv i Danmark 
� ”det ville være for første gang, at en professor i musikvidenskab skaber kontakt  

mellem universitetet og kulturlivet” (Michael Christiansen) 
 
Erfaringer:  

- arbejde som professor i Frankfurt  
(kooperation med Wirtschaftsförderung Frankfurt, Frankfurt Kommune, 
Musikhochschule Frankfurt am Main, førende Akademier, Oper Frankfurt) 

- kongres-organisationer 2009–2011 
(Monteverdi, Ebstorf, Besættelse, Music and Nationalism) 

- koncert-organisationer  
(i sammenhæng med kongresserne; koncert-projekt med Cantus Cölln) 

Kontakter: 
- Michael Christiansen  

(bestyrelsesformand DR; AU bestyrelse; tidl. direktør for det Kongelige Teater) 
- Mads Øvlisen (formand for Kunststyrelsen) 
- Giordano Bellincampi (Den Jyske Opera) 
- Det Kongelige Bibliotek: direktør Erland Kolding Nielsen; musikproducent 

Bette Thomas (Kulturafdelingen); Musikafdelingens leder Anne Ørbæk Jensen 
- Hans Hertel 
- Karl Aage Rasmussen 
- Lars Ulrik Mortensen (barokorkest Concerto Copenhagen) 
- Thomas Michelsen, musikredaktør på Politiken 
- Valdemar Lønsted, musikjournalist og forfatter 
- Inge Adriansen, museumsinspektør på Sønderborg Slots Museum 

(Erindringssteder i Danmark) 
- [Det Jyske Konservatorium] 
- Dr. Johann Christoph Jessen (Den Tyske Ambassadør, København) 

Netværksmuligheder: 
- Det Kongelige Bibliotek  

(koncerter; debat- og foredrags-arrangementer; udgaver) 
jf. direktørens Erland Kolding Nielsens mail fra 19. november 2010, bilag A 

- Den Jyske Opera 
- Museum Sønderjylland (Inge Adriansen) 
- Dansk Folkemindesamling  

 
Planlagt samarbejde (første ideer): 

- 2017: The Nordic Monteverdi Conference (450 års-jubilæet) 
=> international konference 
=> koncerter i kooperation med Den Jyske Opera og Det Jyske  
      Konservatorium: Århus kunne blive Monteverdi-by 2017 
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- 2017: Luther og musikken (Reformationens 500 års-jubilæum) 
=> seminardag på Det Kongelige Bibliotek 
=> udgave af Weyses Luther-kantater (finansieret af Det Kong. Bibliotek) 

- flere aktiviteter i samarbejde med Det Kongelige Bibliotek  
(møde med Bette Thomas den 19. januar 2011) 

 
 
2. Internationalisering: Network for Comparative Cultural History 

 
Netværket er blevet grundlagt den 27. oktober 2010; en ansøgning om støtte er blevet sendt til 
Kompetencefonden den 15. november 2010 (jf. bilag B). 
 
Netværket forbinder forskere fra 5 forskellige institutter fra den fremtidige  
Faculty of the Arts:  

- Institut for Æstetiske Fag (IÆF) 
- Institut for Sprog, Litteratur og Kultur (ISLK) 
- Institut for Historie og Områdestudier (IHO) 
- Institut for Antropologi, Arkæologi og Lingvistik 
- Teologi, Afdeling for Religionsvidenskab 

 
Bestyrelse: 

- Linda Maria Koldau, IÆF (leder) 
- Vinicius Mariano de Carvalho, ISLK (ko-leder) 
- Anders Klostergaard Petersen, Teologi (Religionsvidenskab) 
- Niels Kayser Nielsen, IHO 

 
Koncept: jf. bilag B 
 

The research network  “Comparative Cultural History” offers a platform for 

5) the linking of cultural historical research and activities already existent at the various 
institutes of the Faculty of Arts (formerly Faculty of Humanities and Faculty of 
Theology) at Aarhus University, making these activities visible under the roof of a 
clearly distinguished, publicly acknowledged group of experts; 

6) new activities developed in the cooperation of the network’s members; 
7) national outreach: cooperation with cultural historical scholars from other Danish 

universities and cultural institutions; 
8) international outreach: the invitation of visiting scholars for individual lectures or 

longer periods of research and teaching as well as cooperation in Summer Schools. 
 
This consequent international approach serves to make Aarhus University visible and a 
partner for humanistic networks in the international academic community. In order to 
underline the international orientation of the network, our languages of communication are 
both English and Danish. 
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Relation of the Network to the Academic Development Process at AU 

The network follows and supports AU's academic development process by: 

7. creating a network of cooperation across various institutes and the – 
still separated – faculties of Humanities and Theology; 

8. promoting research activities of international standard and improving 
the university’s visibility  in the international academic community; 

9. promoting AU’s policy of internationalization  by integrating 
international members and developing models of long-term cooperation 
(Summer Schools; conferences; shared projects and publications); 

10. promoting AU’s policy of interdisciplinarity  by integrating scholars from 
numerous disciplines in clearly defined common research issues and 
projects; 

11. promoting AU’s policy of “formidling ” and public visibility  by 
organizing public debate meetings and cooperating with the 
Folkeuniversitet, Det Jyske Konservatorium, and other public cultural 
institutions; 

12. increasing AU’s scholarly production by making the results of the 
network’s scholarly work and conferences available in form of books, 
journals (special issues) and individual articles. 

 
 

Activities in 2011 

1. Lecture Series “Religion, Ritual, and the Arts” (E10) 
- 7 lectures with international guests and a respondent from AU 
- offered as a lecture course at the Institute of Religious Studies 
- integrates 8 network members from various institutes 

2. International Symposium ”Weltbild und Lebenswirklic hkeit in den Lüneburger 
Klöstern”, Kloster Ebstorf (Germany), 23–26 March, 2011 
- organized in cooperation with Kloster Ebstorf, Münster University and  
    network member Prof. Dr. Nils Holger Petersen (Københavns Universitet) 
- 16 international guests are invited as referees 
- disciplines: Theology, Religious Studies, Liturgy, History, German Literature,  
                      Art History, Musicology 
- c. 100 participants coming from all over Germany 
- the costs of about 180.000 kr are covered by external funding  

3. International Conference “Nationalism and Music: The Symphony as 
Paradigm”, Aarhus, 8–9 June, 2011 
- organized in cooperation with Folkeuniversitetet, Det Jyske Konservatorium,  
   the Brazilian Embassy and the Mexican Embassy 
- 6 international and 2 Danish guests are invited as referees 
- 3 concerts: string orchestra of Det Jyske Konservatorium (dir. network co-leader 
   Vinicius Mariano de Carvalho), 1 Spanish wind quintet, 1 Mexican ensemble 
- introductory notes by the Brazilian and the Mexican Ambassadors 
- disciplines: Musicology, History, Political Sciences 
- a considerable part of the costs are covered by the Brazilian and the Mexican  
   Embassies, the rest has been applied for at the Kompetencefond 
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3. Internationalisering: Summer Schools 
 
Possible Summer Schools for the years 2012–2014: 
 
2012: Innovation around 1600: Literature, Music, Drama 
with: - Prof. Dr. Jeffrey Kurtzman, Washington University (USA) (Founding President of  
               the Society of Seventeenth Century Music) 
 - Prof. Dr. Iain Fenlon (Cambridge University) 
 
2013: Creative Academic Writing 
with: - Dr. Mark Le Fanu (Film Studies, London) 
 - Prof. Dr. Kristen Iversen (director of the program of Creative Writing,  
               Memphis University, USA) 
 
2014: Film Music – Its Language and Its Functions 
with: - Prof. Dr. Anahid Kassabian (Chair of Music, University of Liverpool) 
 - Prof. Dr. Wolfgang Thiel (Professor of Film Composition, Hanns Eisler  
               Hochschule Berlin) 
 
 
 
 
4. Internationalisering: European Film Studies og internationale netværk 

I oktober 2010 har LMK grundlagt bogserien ”European Film Studies” i samarbejde med 
lektor Richard Raskin (Medievidenskab). Aarhus Universitetsforlag er meget interesseret i at 
udgive serien; der forhandles nu om de to første bind, som vil omhandle ”Babettes gæstebud” 
og ”The Third Man”. 
Seriens princip er, at et filmisk mesterværk bliver præsenteret per bind, fra forskellige 
fagperspektiver (fx. Filmpraksis, Litteratur, Teologi, Musikvidenskab, Historie). Serien bliver 
publiceret på engelsk. Bindene omfatter ca. 120 sider og skal sælges internationalt som 
”textbooks” i filmundervisning. 
Bidragere er internationalt anerkendte forskere, delvist fra Aarhus Universitet.  
 
LMK er medlem i flere internationale netværk. Det er hendes ønske, at dette forskningssamarbejde, 
som har indtil nu afspillet sig i udlandet, bliver en del af AUs internationale synlighed. Der findes flere 
muligheder for det, fx.: 

- grundlægning af en European Section af den amerikanske Society of 17th-
Century Music (SSCM) i Århus; 
(SSCMs president Prof. Dr. Jeffrey Kurtzman vil være gæsteprofessor på IÆF 
i maj/juni 2011); 

- at afholde én af de næste netværkskonferencer ”The Bible and the Women” i 
Århus (konferencen ville være delfinansieret fra Italien og Østrig) 

- at afholde en Network Meeting af det internationale Network Choir in Focus 
(Lunds Universitet) i Århus. 

 
Prof. Kurtzman og de europæiske medlemmer af SSCM ville have en stor interesse i at en European 
Section ville grundlægges med udgangspunkt i Danmark. 
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5. Tidsplan for fremtidige projekter og arrangementer (planlægning) 
 

År Arrangement Kooperationspartnere Discipliner 

2011 Ebstorf-symposium 
”Weltbild und Lebenswirklichkeit in 
den Lüneburger Klöstern“ 

Kloster Ebstorf 
Universität Münster 
Nils Holger Petersen 

Theology, Religious Studies, 
Liturgy, History, Literature,  
Art History, Musicology 

2011 Konference “Music and Nationalism” Folkeuniversitetet 
Det Jyske Konservatorium 
Den Brasilianske Ambass. 
Den Mexikanske Ambass. 

Musicology, History,  
Political Sciences 

2011 Forelæsningsrække  
”Religion, Ritual, and the Arts” 

Network Comparative 
Cultural History 
Religionsvidenskab 

Theology, Religious Studies, 
Art History, Musicology, 
Literature, Drama 

2012 Offentlig præsentation “European Film 
Studies, Vol. 1: Babette’s Feast” 

Folkeuniversitetet 
Det Danske Filminstitut (?) 

Film Studies, Media Studies, 
Nordic Studies, Theology, 
Musicology 

2012 International konference 
The Bible and the Women:  
19th and 20th Century 
=> skal organiseres på AU 

International Research 
Network “Bible and 
Women” (Austria, Italy, 
Spain, England) 

Theology, Religious Studies, 
Jewish Studies, Art History, 
Musicology, Literature, 
Gender Studies 

2012 Summer School  
”Innovation around 1600: Literature, 
Music, Drama” 

Prof. Dr. Jeffrey Kurtzman 
Prof. Dr. Iain Fenlon 

Musicology, Literature, Art 
History, Drama, History 

2012 Offentlig præsentation “European Film 
Studies, Vol. 2: The Third Man” 

Folkeuniversitetet 
Det Danske Filminstitut (?) 

Film Studies, Media Studies, 
Musicology, Literature, 
English Studies 

2013 Summer School 
”Creative Academic Writing” 

Prof. Dr. Kristen Iversen 
Dr. Mark Le Fanu 

all humanist disciplines 

2014 Ebstorf-symposium 
”Wienhäuser Liederbuch und 
Ebstorfer Liederbuch“ 

Kloster Ebstorf 
Universität Münster 
Deutschlandradio 

Theology, Religious Studies, 
Liturgy, History, Literature,  
Art History, Musicology 

2014 Summer School 
” Film Music – Its Language and Its 
Functions” 

Prof. Dr. Anahid Kassabian 
Prof. Dr. Wolfgang Thiel 

Musicology, Film Studies, 
Media Studies 

2017 Nordic Monteverdi Conference Det Jyske Opera 
Concerto Copenhagen 
Det Kongelige Bibliotek 
Cambridge University 

Musicology, Literature, 
Drama, History 

2017 seminardag ”Luther i musik” Det Kongelige Bibliotek 
Teologi 

Musicology, Theology, 
History, Literature 

2017 udgave-præsentation  
”Weyses Luther-kantater” 

Det Kongelige Bibliotek Musicology, Theology, 
History, Literature 
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Undtagen 2011-arrangementer, som allerede er organiseret, præsenterer tabellen foreslag og 
muligheder for det, LMK kunne tilbyde i samarbejde med netværket ”Comparative Cultural 
History” og kooperationspartnere i Danmark og internationalt.  
 
Hvis der kan skabes en struktur for sådan et arbejde på AU, vil tabellen utvivlsomt 
kunne udvides med flere arrangementer. 
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Bilag: 
 
 
A) Stor interesse i en kooperation:  
    Sidste mail fra direktøren for Det Kongelige Bibliotek 
 
Fra: Erland Kolding Nielsen [ekn@kb.dk] 
Til: 'Linda Maria Koldau' 
Sendt: Fr 19.11.2010 12:44 
 
 
Kære Linda ! 
  
TAK for dit brev og bogen om Moldau/Mein Vaterland !  Den glæder vi os til at læse i, vi både læser og 
taler begge tysk, jeg for mit vedkommende ikke helt på min kones mundtlige niveau og skriftligt måske 
heller ikke helt på dit niveau for dansk !! 
  
Jeg glæder mig til fortsat samarbejde og bekendtskab!  Og når dine studier i Luther-kantater 
materialiserer sig, står vor videnskabelige årbog Fund og Forskning i Det Kongelige biblioteks 
Samlinger naturligvis åben for en dansk/tysksproget afhandling (det er peer-reviewed).  Hvis du tilmed 
har planer om en videnskabelig udgivelse, vil KB med garanti være interesseret i at medvirke 
(herunder med finansiering).  Der er jo et stort jubilæum i 2017! 
  
Endelig kunne vi jo digitalisere det, du specielt skal arbejde med, under vort nye on-demand-program 
fra næste år. 
  
Hjertelig hilsen, 
Erland 
  

 

D e t  K o n g e l i g e  B i b l i o t e k  
N a t i o n a l b i b l i o t e k  o g  K ø b e n h a v n s  
U n i v e r s i t e t s b i b l i o t e k   

E r l a n d  K o l d i n g  N i e l s e n 
D i r e k t ø r  |  D i r e c t o r  G e n e r a l 
 
D e t  K o n g e l i g e  B i b l i o t e k  |  T h e  R o y a l  L i b r a r y 
P . O .  B o x  2 1 4 9  |  D K - 1 0 1 6  K ø b e n h a v n  K 
t e l  + 4 5  3 3 4 7  4 3 0 1  |  F a x  + 4 5  3 3 3 2  9 8 4 6  |  e k n @ k b . d k |  w w w . k b . d k 

 
 
 
 
Bilag B: 
Forskernetværkets koncept og ansøgning om støttemidler,  
jf. Bilag 5 til dokumentationen. 


