
P å opslagstavlen på en af gangene
på musikvidenskab på Aarhus Uni-
versitet hænger et stort opslag:

»Har du lyst til at fortælle en god histo-
rie?«, står der på plakaten, hvor folk opfor-
dres til at komme og hæve deres røst.

Opfordringen har ikke med universi-
tetspolitik at gøre, men den indrammer
en ophedet diskussion om, hvorvidt stu-
derende og medarbejdere på universite-
tet overhovedet har muligheden for at
fortælle de gode historier fra deres fag-
miljø. En diskussion, der med epicenter
her på musikvidenskab har sendt skælv
ud i hele universitetsmiljøet og derfra vi-
dere ud i resten af samfundet, hvor
spørgsmålet har rejst sig:

Kan man tale frit på Aarhus Universi-
tet? Eller mere præcis: Kan man kritisere
opad i systemet uden at risikere, at det får
negative konsekvenser for ens videre for-
løb på universitetet? 

Det begyndte for trekvart år siden med
en tysk professor, Linda Koldau, der gik i
medierne med en skarp kritik af det fagli-
ge niveau på musikvidenskab. Niveauet
lever ikke op til international forsknings-
standard, mente professoren. Nu har
samme musikprofessor fået en ’påtænkt
advarsel’, og kritikken har rejst sig:

Hun har fået mundkurv på.
Få hundrede meter fra musikfagets lo-

kaliteter i de centrale bygninger omkring
samlingsstedet Stakladen holder studen-
terrådet til, og her følger man sagen med
stor bekymring.

»I et eller andet omfang har ledelsen gi-
vet Linda Koldau mundkurv på, og det er
bekymrende«, siger studenterrådsforma-
den, den idehistoriestuderende Thea

Puggaard Frederiksen, der tager imod
med en danskvand i et mødelokale.

»Jeg forholder mig ikke til indholdet i
Linda Koldaus kritik, men jeg forholder
mig til hendes ret til at udtale sig«, under-
streger hun. Thea Puggaard Frederiksen
og hendes makker i styrelsen, Jakob Lin-
dell Ruggaard, er med på, at en ledelse af
en organisation har ret og pligt til at lede,
men et universitet er ikke som en er-
hvervsvirksomhed:

»Her skal være højere til loftet. Vi er på
et sted, hvor det handler om at frembrin-
ge nye forskningsresultater, og sådan en
viden fremkommer altså i et brydnings-
felt af modsatrettede holdninger. I stedet
har vi set noget, jeg med et lidt stærkt ord
vil kalde magtfuldkommenhed«, siger
Thea Puggaard Frederiksen.

Hun og Jakob Lindell Ruggaard under-
streger, at deres kritik ikke så meget retter
sig mod enkeltpersoner som mod det sy-
stem, den moderne universitetslov læg-
ger op til:

»Loven understøtter et system, hvor le-
delsen kan vælge at tromle«, mener de.

Udenfor er de studerende begyndt at
samles i små flokke for at gå i institutter-
nes fredagsbarer. En flok historiestude-
rende omkring et langbord i Stakladen
mener, at studentermiljøet vil bryde ud i
protester, hvis Koldau-sagen ender med
en fyring.

»Stemningen er sådan, at der vil lyde et
ramaskrig. Det ligner en mundkurv, hun
har fået, og det er ikke god stil på et uni-
versitet«, siger Sune Kvols fra 1. årpå vej
over i Universitetsbaren.

Nede på musikvidenskab i en gammel
kasernebygning samles de studerende
fra de æstetiske fag så småt i deres egen
fredagsbar, men her om de krøllede lyse-
gule bomuldsduge med halvtomme øl-
flasker ser virkeligheden anderledes ud. 

»Jeg kan ikke genkende den kritik, Lin-
da Koldau har rejst af det faglige niveau
her«, siger den kandidatstuderende Claus
Strøm, og en medstuderende, Kristian
Sloth Kragh, kan »overhovedet ikke gen-
kende« det billede, studenterrådet tegner
af mundkurve og magtarrogance:

»Det bemærkelsesværdige er jo, at de,
der støtter op om Linda Koldau, ikke kom-
mer fra musik, hvor hun underviser. Og
lukkethed? Aldrig i livet. Man bliver altid
hørt her«, siger den frustrerede musikstu-
derende. Det mener man ikke i protest-

gruppen BT3 (’Bevar Tåsingegade 3’). Det
er en bevægelse af studerende, der starte-
de i protest mod, at teologistudiet skulle
flytte, og som nu favner en bredere kreds
af frustrerede studerende. 

»Hele denne her sag er et eksempel på
den frygtkultur, der efterhånden så småt
er vokset op«, siger en talsmand for pro-
testgruppen Bo Jensen, der er specialestu-
derende på historie. »Man lærer jo de stu-
derende, at det lønner sig at være autori-
tetstro, men forskning handler netop om
at sætte spørgsmålstegn«.

Ingen mundkurv uddelt
De nu flyttede teologer har givet plads for
dekanatet på hovedområdet ARTS, som
humaniora i dag indgår i. Her holder en
af de udskældte personer fra ledelsen

Mette Thunø til. Da Politiken kommer,
har hun netop haft et møde med institut-
leder Niels Lehmann fra Institut for Æste-
tik og Kommunikation, hvor musik hører
hjemme, og de stiller sig begge uforståen-
de over for kritikken.

»Her er ikke uddelt nogen mundkurv,
det er der aldrig blevet, og det vil der al-
drig blive«, siger dekan Mette Thunø, der
er blevet sat i forbindelse med knægtelse
af ytringsfriheden på grund af en formu-
lering om, at folk, der som Koldau udtaler
sig om interne forhold eksternt, må reg-
ne med konsekvenser. Men den formule-
ring er taget ud af en kontekst, understre-
ger hun.

»Som ledere har vi en forpligtelse til at
anlægge et helhedsperspektiv og sørge
for gode arbejdsvilkår for alle medarbej-

dere«, tilføjer hun. Både hun og institutle-
deren ærgrer sig over hele sagen, ikke
mindst fordi personsagen ifølge dem
overskygger en egentlig debat om univer-
sitetslov, ny universitetsstruktur og hu-
manioras rolle i nutidens samfund. Den
mulige frygt blandt medarbejderne vil de
»selvfølgelig forholde sig til«, men de kan
ikke umiddelbart genkende den.

»Det er svært at håndtere en ukonkret
frygt, men det er klart, at det ikke funge-
rer, hvis folk virkelig er bange for at udtale
sig. Umiddelbart er det bare ikke det, vi
oplever i vores dagligdag. Vi modtager
masser af mail, hvori folk giver såvel nega-
tive som positive synspunkter til kende,
og i Akademisk Råd hersker der en fri og
livlig debat«, siger Mette Thunø.
anne.bech@pol.dk

forskningsfrihed

Forskningsdebatten står
højt på dagsordenen på
universitetet i Aarhus, hvor
fredagsbarerne melder om
snarligt ramaskrig, hvis 
sagen om en fyringstruet 
medarbejder udvikler sig. 

Koldau-sagen 
koger på Aarhus
Universitet
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Kig til stjernerne. Oceaner af lys. Nordisk enkelhed. Fontæne i stuen. 
Vores allervigtigste opgave er at rumme dine drømme og idéer. 
Det ved vi, fordi vi siden 1978 har opfyldt mere end 8.500 familiers 
helt særlige boligdrøm.  

På eurodan-huse.dk får du viden og inspiration til, hvordan din 
drøm bliver til virkelighed. Vi ses.
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Tjek vores nye hjemmeside 
og bestil kataloget med 
vores bedste idéer, detaljer 
og byggeråd.
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MÅNEDENS FILM
FILM FOR 2  BETAL FOR 1
Tag gratis en ledsager med til første forestilling, hver dag fra 16. til og med 
29. februar 2012.  Check dagligt tidspunktet i biografl isten i Politiken, samt 
om fi lmen stadig vises. Vis Politiken Plus-kortet, når du køber billetterne. 
Tilbuddet kan ikke kombineres med andre rabattilbud. 

København:
Dagmar Teatret, København V
Empire Bio, København N
Grand Teatret, København K
Falkoner Biografen, 
Frederiksberg
Kinopalæet, Lyngby

Sjælland:
BioCity Hillerød

Fyn:
BioCity Odense

Jylland:
BioCity Aalborg
BioCity Esbjerg
BioCity Herning
Biocenter Kolding
BioCity Randers
Metropol, Aarhus
Øst for Paradis, Aarhus 

Forbehold for trykfejl. 

Kim Skotte, Politiken
Genistregen i ’The Artist’ er, at den stiller sig fuldstændig solidarisk 
med sin hovedpersons holdning og dilemma. Da fi lmindustrien sidst i 
1920’erne går over til talefi lm, forbliver ’The Artist’ stædigt en stumfi lm, 
der nu bare handler om talefi lm! ’The Artist’ formår at fungere som dra-
matisk komedie i egen ret. Følelserne er ikke kitsch. Man sidder med livet i 
hænderne, latteren klukkende og en klump i halsen alle de rigtige steder’ 

THE ARTIST 

Afrejse i perioden fra 10/2 – 25/2 2012. Begrænset antal pladser.
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VINTER

FERIE
Hvad skal I lave med børnene?

I kunne jo tage på et MiniCruise. Vil I hygge og slappe 
af, er der god tid til det, men børnene kan også prøve 
alt fra ansigtsmaling til skattejagt. Oveni får I en dag 

til at gå på oplevelse i Oslo.
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S agen om musikprofessor Lin-
da Maria Koldau fra Aarhus
Universitet er kommet til at

handle om universiteters ledelse
og om forskeres ytringsfrihed i he-
le landet. Studerende, ansatte og
debattører bruger sagen som an-
ledning til kritik af universitetslo-
ven, og at universiteternes ledelser
har skabt en tavshedskultur på uni-
versiteterne.

»Man fremelsker en spytslikker-
kultur«, som dr.theol. Viggo Mor-
tensen, der netop er fratrådt som
professor på Aarhus Universitet,
udtrykker det i Information.

Den hårde kritik kommer, efter
at Information de seneste dage har
beskrevet, hvordan en faglig strid
på Aarhus Universitet er endt med
en såkaldt påtænkt advarsel til Kol-
dau efter hendes offentlige kritik af
arbejdspladsen i et debatindlæg i
Politiken. I gårsdagens Informati-
on blev sagen skærpet, fordi en
pensioneret forsker, Mette Jensen,
fra Aarhus Universitet nu træder
frem og siger, at hun i 2009 blev
truet med fyring og efterfølgende
følte sig lagt på is af ledelsen.

Fra universitetets ledelse er reak-
tionen, at Koldaus sag ikke handler
om ytringsfrihed, men derimod
om samarbejdsproblemer og be-
skyttelse af andre ansatte.

Sagen fra Aarhus bliver nu også
rejst politisk. DF’s medlem af forsk-
ningsudvalget for Dansk Folkepar-
ti, Alex Ahrendtsen, siger, at uddan-
nelsesminister Morten Østergaard
(R) skal starte en uvildig undersø-
gelse af universiteternes ledelse. Og
forskningsordfører for SF, Jonas
Dahl, kritiserer, at rektorerne er
blevet konger med uindskrænket
magt, og at der skal rettes op på det
i universitetsloven. Uddannelses-
minister Morten Østergaard (R) af-
viser forslagene og siger, at han be-
tragter det som en personalesag på
Aarhus Universitet.
jacob.fuglsang@pol.dk

JACOB FUGLSANG,
UDDANNELSESREDAKTØR

Sagen om Linda Maria
Koldau har åbnet for 
en bølge af kritik og 
frustration over
’spytslikkerkultur’. 

Uni-kritik:
Dårlig
kultur


