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Til Folketingets Ombudsmand 
Jørgen Steen Sørensen 
Gammeltorv 22 
DK-1457 København K 
 
 
 
J.nr. 2012-0748-8111/UL4 

Kommentar til Aarhus Universitetets bilag  

– Klage vedr. universitetets brud af fortroligheden 

 
 

12. april 2012 
 

Kære Jørgen Steen Sørensen 

 
Universitetet har tilsendt mig bilagene til institutleder Niels Lehmanns redegørelse for min 
sag (J.nr. 2012-0748-8111/UL4). Bilagene ændrer ingenting til min kommentar til 
redegørelsen, som jeg sendte Dem d. 1. april 2012. 
 
Jeg er alligevel nødt til at tilføje en kort kommentar, fordi ét af bilagene udviser et klart brud 
af fortroligheden.  
Universitetet bebrejder mig for at jeg skulle have brudt den såkaldte ”kollegiale fortrolig-
hed”. Ifølge DM-advokat Soon-Ah Sigsgaard har bekræftet at jeg på ingen måde brudt en 
juridisk fortrolighed, fordi intet af det materiale, som jeg har brugt i den offentlige debat er 
personfølsom, heller ikke citatet fra fagleder Pia Rasmussens mail i Weekendavisens artikel 
fra 1. juni 2011. 
I modsætning til universitets anklage er det brud, som Niels Lehmanns vedlæggelse af Bilag 
7 udgør, alligevel et klart brud af fortrolighed i juridisk forstand.  
 
Jeg klager hermed officielt mod denne overtrædelse af mine rettigheder. Jeg vil bede Dem om 
at inddrage denne klage i Deres granskning af min sag.  
 
De finder en kommentar til bilagene nedenfor; det omhandler fremfor alt Bilag 7, men også 
flere mindre punkter, som støtter min generelle kommentar til redegørelsen ved at afdække 
pligtforsømmelser og fortielser fra ledelsens side.  
 
Mange tak og venlig hilsen 
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J.nr. 2012-0748-8111/UL4 

Kommentar til Aarhus Universitetets bilag til redegørelsen 

 
 
Kommentarerne følger aspekternes prioritet og ikke bilagenes kronologiske rækkefølge. 
 

 

Bilag 7: Brud af den juridiske fortrolighed 

Niels Lehmann fremlægger en mail, som jeg d. 19. juli 2009 sendte til fagleder Pia Rasmus-
sen (jeg har selv ikke gemt mailen). Situationen var, som det også fremgår fra mailen, at jeg 
var blevet ansat i en kaldelsesproces, dvs. at min arbejdsbegyndelse fra 1. september 2009 
var ikke en fastansættelse endnu og at der skulle komme en bedømmelse for at forvandle min 
administrative ansættelse til en fastansættelse. 
I min mail til Pia Rasmussen giver jeg udtryk til min bekymring om hvem der vil blive sat 
ind i bedømmelsesudvalget, fordi jeg har oplevet intriger og bagtalelse lignende situationer. 
Jeg skriver udtrykkeligt at jeg beder hende ”om at behandle det fortroligt” (med undtagelse af 
hendes ægtefælle), jf. Bilag 7, s. 5, afsn. 2. Jeg skriver desuden udtrykkeligt på s. 4, at jeg 
ikke tør drøfte sagen med dekan Bodil Due eller institutleder Niels Lehmann. Jeg skriver på 
s. 2 at jeg har brug for en person, der ”kender det hele – og som ved også noget om min 
baggrund”. Det, der følger, er i høj grad personfølsomme personaleoplysninger. Hvor jeg til 
sidst, på s. 5, afsn. 2, udtrykkeligt beder om fortrolighed. Vedhæftet til mailen er et 
dokument, som er stemplet ”strikt fortroligt”, og som jeg havde sendt udelukkende til Pia 
Rasmussen, med udtrykkelig anmodning om at denne mail samt bilag er fortrolig.1 
 

Ved at udlevere denne mail til Niels Lehmann har Pia Rasmussen brudt den udtrykkeligt 
pålagte fortrolighed. Det her er, i modsætning til den ”kollegiale fortrolighed” som AU 

beskylder mig for at have brudt, fortrolighed i juridisk forstand. Ved at bryde den er 
både Pia Rasmussen og Niels Lehmann gået imod lovgivningen: 

- Pia Rasmussen har udleveret en fortrolig mail samt et i høj grad fortroligt dokument 
til netop den person, som jeg ikke turde drøfte sagen med. 

- Niels Lehmann har inddraget denne mail i sin redegørelse og stiller den dermed den 
interesserede offentlighed til rådighed. Især med hensyn til Innsbruck Universitetets 
dokument, som er stemplet ”strikt fortroligt”, er det en klar overtrædelse af lov-
givningen. 

 
Jeg vil bede Ombudsmanden om at inddrage denne alvorlige overtrædelse af mine 

rettigheder i sin granskning af min sag. 

 
 
 
 

                                                 
1 De to konsulentrapporter, som jeg har sendt ombudsmanden, er ligeledes stemplet ”fortrolige” af universitetet. 
Jeg er den eneste person i rapporterne, som bliver omtalt dårligt, altså med personfølsomme oplysninger 
(undtagen den korte henvisning i Per Bøjlunds rapport at Thomas Holme Hansens mail fra 10. januar 2011 
regnes som ”i respektløs tone”). Eftersom jeg som den vedkommende person har ingenting imod at disse 
rapporter bliver kendt, gælder der ikke fortrolighedspåbud, når jeg selv sender dem til ombudsmanden.  
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Indholdsmæssig baggrund: 

I min mail giver jeg udtryk for min bekymring om valget af de tre personer, der skulle skrive 
indstillingen til min fastansættelse. I fuld tillid til Pia Rasmussen, min fremtidige fagleder, 
giver jeg hende personfølsomme oplysninger om hvordan jeg er blevet bagtalt og udelukket i 
tidligere ansøgningsprocesser inden for den tyske musikvidenskab. Min tillid til Pia Rasmussen 
gik så vidt, at jeg endda vedhæftede et dokument fra Innsbrucks Universitet, som er stemplet 
”strikt fortroligt”. Dokumentet er en indsigelse fra ligestillingsrepræsentanten på Innsbrucks 
Universitet, Dr. Barbara Pernfuß, til rektoren for Innsbrucks Universitet, Prof. Dr. Karlheinz 
Töchterle, dateret d. 4. februar 2009. I hendes indsigelse fremlægger Dr. Pernfuß at jeg i en 
løbende ansøgningsproces om et professorat på Innsbrucks Universitet, på trods af min 
bedømmelse som ”fremragende egnet”, blev udelukket fra ansøgningsprocessen med 
lovstridige begrundelser og bagtalelser. Hun fremhæver desuden, at den ekstrem vanskelige 
situation på det institut på Frankfurts Universitet, som jeg som institutleder bevarede fra 
nedlæggelse, blev af bedømmelsesudvalget omfortolket til den beskadigende påstand at jeg 
skulle være en ”vanskelig person”. 
Så vidt jeg kan se, bliver min tillid til fagleder Pia Rasmussen nu misbrugt af institutleder 
Niels Lehmann for at anvende eksakt de samme metoder imod mig, som bedømmelses-
udvalget i Innsbruck brugte i 2009. Vedhæftede dokument fra Innsbrucks Universitet viser 
alligevel, at netop disse metoder er lovstridige og uetiske. 
 
 

Bilag 12: Fortielse 

I sin fremlæggelse af mailkorrespondencen mellem Steen Kaargaard Nielsen og mig fortier 
Niels Lehmann at den ”mindre konflikt”, som han ønsker at dokumentere, faktisk blev med 
det samme vedlagt i en venlig og kollegial telefonsamtale mellem Steen Kaargaard Nielsen 
og mig (jf. min Kommentar 11).  
Mit spørgsmål til bilaget: 

� Har Steen Kaargaard Nielsen, som udleverede denne mailveksel til Niels Lehmann, 
fortiet, at hele sagen blev afklaret i kollegialitet og venlighed? 

� Eller fortier Niels Lehmann, at han faktisk blev orienteret om dette? 
 
 

Bilag 6: Utilfredsstillende debat 

I min Kommentar 4 til redegørelsen, s. 27, punkt 4.2, skriver jeg at jeg aldrig fik et svar på 
mit brev fra 10. januar 2010 til Pia Rasmussen og Charlotte Rørdam Larsen. Fra Bilag 6 kan 
jeg se, at jeg tog fejl og at fagleder Pia Rasmussen faktisk sendte et svar (i januar 2010 var 
jeg ikke bevidst om sagens alvor og derfor kun havde gemt mit eget brev til Pia Rasmussen 
fra 10. januar, men ikke den omgivende mailveksel). Det skal altså rettes, at hun faktisk har 
svaret d. 11. januar 2010. 
Bilag 6 indeholder ligeledes mit svar til Pia Rasmussen fra 12. januar 2010. Dette svar viser, 
at Pias mail ikke var tilfredsstillende for mig: Jeg ønskede at drøfte netop de problemer inden 
for afdelingen, som allerede mine kollegaer Thomas Holme Hansen og Erling Kullberg 
havde givet udtryk for, nemlig en nedsættende behandling af den historiske faglighed (jf. 
bilagene til min klage fra 4. marts 2012, Problemkompleks 3, dokumenter ”THHs kritik vedr 
musikvidenskab” og ”Mail Erling Kullberg”). I mailen skriver jeg at det er nødvendigt at der 
tales åbent om disse problemer i en demokratisk beslutningsproces (Bilag 6, mail fra 12. 
januar 2010, s. 17, afs. 3).  



Prof. Dr. Linda Maria Koldau   Aarhus University   http://pure.au.dk/portal/da/muslmk@hum.au.dk 
private: Holunderweg 20   D-24229 Schwedeneck  0049-4308-189476    Lmkoldau@gmx.net 

 

 4 

 
 
 
Netop denne sætning er nu blevet fremhævet i gult. Institutleder Niels Lehmann giver ingen 
begrundelse for denne fremhævelse. Skal den fremvise den angivelige ”respektløshed” og 
”uforsonlighed” som jeg bliver bebrejdet for? 
 
Mailvekslen viser på første øjekast, og det bliver fremhævet af Niels Lehmann i sin rede-
gørelse (s. 2, afsn. 1), at jeg er tilfreds med diskussionens resultat. Jeg kan sige, at min 
endelige mail udtrykker min store lettelse, at det åbenbart alligevel var nogen åbenhed for 
diskussion på afdelingen og at det i det mindste var lykkedes at holde fast i det minimum af 
en balance, som alle havde oprindeligt ønsket.  
Men virkeligheden viste mig snart, at det”rum”, som der angiveligt findes for de historiske 
kurser, var yderst snævert, reserveret frem for alt til Thomas Holme Hansen, og at der fortsat 
blev talt nedsættende om Historisk Musikvidenskab. Det reelle resultat af den studieordning, 
hvor jeg havde engageret mig så meget i januar 2010, tilsvarer på ingen måde den 
ligeværdighed, som der skulle herske mellem de forskellige fagidentiteter og dermed mellem 
de forskellige kollegaer. 
Det er derfor, at jeg i virkeligheden ikke kan anerkende det endelige resultat som tilfreds-
stillende. 
 
 

Bilag 11: Pligtforsømmelse over for en nyansat medarbejder 

Studieleder Lars Kiel Bertelsen skriver på s. 1, under ”Forår 2010”: ”Jeg giver hende så vidt 
jeg husker en orientering om, hvordan vi har delt ansvaret for uddannelsestilrettelæggelsen 
på IÆF mellem lokal fagleder (ansvarlig for musik-planlægning) / studieleder (ansvarlig for 
fælles undervisning og overordnet fagudvikling/strategi).”  
Denne forklaring var helt utilstrækkelig med hensyn til min klage at jeg bliver sat til 
undervisning som jeg slet ikke er kvalificeret til. 
Studielederen har svaret på en konkret klage med nogle formale retningslinjer, der ingenting 
hjælper for at løse det konkrete problem. Det er et argumentationsmønster som jeg har mødt 
på alle ledelsesniveauer på Aarhus Universitet.  
 
Derudover har studielederen undladt at orientere mig om, at jeg som professor slet ingen ret 
har at medbestemme noget om min undervisning.  
Det var ikke før mediedebatten i juni 2011, at jeg endelig blev orienteret om, at lektorer og 
professorer på danske universiteter helt generelt er forpligtet at undervise det, som bliver 
pålagt dem, helt uafhængigt af hvordan kurserne passer til deres kvalifikation.  
Det er så uhørt i den internationale akademiske verden, at jeg ikke kunne ane, at det her 
tilsvarer den danske universitetslov. Jeg betragtede min situation, nemlig at jeg bliver sat til 
undervisning som jeg ikke er kvalificeret til, som en fejlagtig beslutning som skulle drøftes 
og forhandles. Pia Rasmussen derimod støttede sig simpelthen på hendes ret til at give mig 
den undervisning, som passede hende bedst i planlægningen. 
Det har bidraget til, at konflikten i løbet af 2011 er eskaleret.  
 
Studielederen har dermed forsømmet sin pligt at orientere mig om den faktiske situation på et 
dansk universitet. Han kunne helt tydeligt se, at jeg, en nyansat udenlandsk professor, ingen 
anelse havde om denne situation.  
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Generel kommentar til bilagene  

 
De arbejdsrelaterede mails i Niels Lehmanns samlede bilag til sin redegørelse giver et 
fremragende billede af, hvordan hele forholdet mellem mig og især Pia Rasmussen har 
forandret sig igennem konflikten. 
Den kronologisk første mail fra 19. juli 2009 (Bilag 7) vidner om et hjerteligt personligt 
forhold. Den vidner om den store tillid, som jeg havde til fagleder Pia Rasmussen og om min 
glæde at starte som professor på Afdelingen for Musikvidenskab.  
Mine mails fra januar 2010 (Bilag 6) og juni 2010 (mail til studieleder Lars Kiel Bertelsen, 
Bilag 11) viser, hvor stor mit ønske er at bidrage til den bedst mulige studieordning, til 
ligeværdighed og balance på afdelingen – og de viser hvordan jeg ønsker at bidrage til en 
fagligt kvalificeret tilrettelæggelse både af musikuddannelsen og min egen rolle deri. Disse 
mails er venlige, med nogle personlige indslag, men fremfor alt saglige og analytiske. 
Mailvekslen med Thomas Holme Hansen fra oktober 2010 (Bilag 14; jf. mit eget Bilag 10 til 
min kommentar) og mine klager om Hansens adfærd til fagleder Pia Rasmussen, studieleder 
Lars Kiel Bertelsen og institutleder Niels Lehmann vidner derimod om den krænkning, som 
jeg har oplevet i kollegaens forsøg at diktere mig uden gensidig diskussion, hvordan vores 
fælles kursus skal tilrettelægges. 
Mine mails fra 2011 vidner til sidst om den voksende desparation, fordi alle mine forsøg at få 
ørenlyd er blevet afvist, med flere og flere krænkninger og benægtelser. Det gælder især 
mine mails til Niels Lehmann i juli/august 2011, hvor jeg tydeligt henviser til sin 
overtrædelse af mine rettigheder (Bilag 23, 24, 26).  
 
Hele konflikten bliver altså afspejlet i disse bilag. Som det er tydeligt i mine mails fra 
perioden sommer 2009 – sommer 2010 ønskede jeg under alle omstændigheder et godt 
samarbejde og et venligt, kollegialt, endda venskabeligt forhold til mine kollegaer.  
Eftersom mine forsøg at drøfte problemerne og at finde en intern løsning, underbygget af 
faglig analyse, notorisk blev afvist af mine kollegaer og ledelsen, har jeg så begyndt at 
anvende en mere formal, sommetider også skarpere tone. 
Det bliver nu fremstillet som en grundlæggende ”respektløs” og ”uforsonlig” tone – ifølge 
dekan Mette Thunø er det en afgørende grund for at tildele mig en advarsel (jf. min 
Kommentar 52). 
 
Hele processen har ødelagt min tillid til ledelsen og til sidst givet mig anledning at opsige 
min stilling – en stilling, som var en glæde for mig og som jeg havde lagt alle mine 
professionelle forventninger i for at opbygge et godt samarbejde og bidrage positivt til 
Aarhus Universitetets internationale ry. 
 
Jeg vil bede ombudsmanden om at selv danne sig et billede af denne korrespondence og 
retfærdigheden af ledelsens beskyldninger. 
 


