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Bilag til Komleks 1 Ytringsfrihed: Institutlederens sanktioner 
 
 
Efter Weekendavisen publicerede en lederartikel om min situation på Aarhus Universitet den 1. 
juni 2011 og jeg selv ytrede mig i Politiken den 11. juni 2011 og i Weekendavisen den 24. juni 
2011 har jeg oplevet de følgende sanktioner fra institutleder Niels Lehmanns side: 
 

� Den 27. juni 2011 suspenderede institutlederen mig med henvisning på 
”avispolemikken om musikuddannelsen” fra et eksamen efter afleveringsfristen. En 
student klagede imod dette, men universitetet afviste klagen (selvom DM-
tillidsrepræsentanten fremhævede, at studenten ville kunne ”anke sin klage helt op til 
ministeriet”). 

� Den 20. august 2011 afviste Niels Lehmann Dr. Sven Wemmelunds lægeerklæring, 
hvor Dr. Wemmelund anbefaler at jeg ikke skulle udsættes yderligere stress ved at 
blive tvunget til deltagelse i lærermøder. 

� I august 2011 nægtede Niels Lehmann at undersøge, af hvem og hvorfor mine 
navneskilte på afdelingen var blevet ødelagt. 

� Den 31. august 2011 nægtede Niels Lehmann mig retten til at bringe med en bisidder 
efter mit eget valg til en samtale, der skulle omhandle min undervisning i faget 
Musikvidenskab (min valgte bisidder er Danmarks eneste ekspert for 
musikuddannelsen på danske universiteterne; han har selv arbejdet på Aarhus 
Universitet i flere år). Lehmann betegnede samtalen som omhandlende ”purely 
internal matters”, hvor han ikke accepterer tilstedeværelsen af en ekstern person. Jeg 
blev derimod informeret om, at jeg selvfølgeligt kan medbringe en bisidder efter mit 
valg, hvis det er en sag, der omhandler min person og mit arbejde. 

� Den 11. februar 2012 fratog Niels Lehmann mig mine kurser for hele forårssemestret 
uden at drøfte det med mig. Han begrundede det med at han kunne jo ikke vide, hvor 
længe jeg ville være sygemeldt. Alligevel har han støttet en anden kollega i en eksakt 
lignende situation i august/september 2011: Kollegaen var langtidssygemeldt, fik 
støtte fra institutlederen og alle kollegaer og kunne 10 uger efter semesterstart 
tilbagevende til sine kurser, vejlede de studerende og gennemføre eksamen. Mine 
kurser blev frataget mig kun 2 uger efter jeg var blevet sygemeldt og uden nogen 
forangående aftale med mig. 

� Den 11. februar 2012 nægtede Niels Lehmann at anerkende den deltidssygemelding 
som jeg havde fået fra min tyske klinik. Det kan være at denne deltidssygemelding 
ikke tilsvarer danske normer, men han tilbød mig aldrig at drøfte andre muligheder for 
en deltidssygemelding, så at jeg kunne opretholde min forbindelse til mit arbejde. 

 
 
Niels Lehmann fremhæver, at han har forholdt sig formal korrekt i alle tilfælder. 
Jeg er ikke juridisk uddannet og kan dermed ikke afgøre, om det er rigtigt. Men jeg har 
opfattet disse handlinger som sanktioner, der tydeligt kan knyttes til sommerens mediedebat. 
 
Alle handlinger foreligger dokumenteret i mails. 


