
HVIS DU OVERVEJER AT LEASE, 
SKAL DU NOK SLÅ TIL NU.

Kig forbi til den store leasing weekend mellem kl. 10-16. Måske er det sidste 

chance for at lease din grønne drømmebil til priser fra før der var noget, 

der hed betalingsring.

NY BMW 1-SERIE FRA 3.350 KR./MD.
NY BMW 3-SERIE FRA 4.850 KR./MD.

Privatleasing af BMW 1-serie fra 3.350 kr. md., førstegangsbetaling 25.000 kr., BMW 3-serie fra 4.850 kr. md., 
førstegangsbetaling 35.000 kr., 36 md., 60.000 km, inkl. service, lev.omk. og måtter. Etabl.omk. 4.750 kr. 
Totalomkostninger i perioden: fra 150.350-214.350 kr. Forbrug 12,7-23,3 km/l, CO2-udledning 109-186 g/km, 116-306 hk. 
Forbehold for prisændringer.

BMW PrivatLeasing

www.bmw.dk
  

Ren køreglæde

Jan Nygaard AS – Kgs. Lyngby
www.jan-nygaard.bmw.dk

Meiniche I/S – Holstebro
www.meiniche.bmw.dk

Bilhuset Haldrup Aalborg A/S
www.bilhusethaldrup.bmw.dk

Bayern AutoGroup.
København - Odense - Kolding - Esbjerg 
- Silkeborg – Aarhus
www.bag.dk/forhandlere
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D et bliver hilst velkommen på
Christiansborg, at Folketingets
Ombudsmand nu går ind i sagen

om musikprofessor Linda Koldau på Aar-
hus Universitet. 

Koldau har fået en advarsel fra dekanen
efter at have skrevet kritiske indlæg om
Aarhus Universitet i flere medier, og sa-

gen er blevet brugt af medarbejdere og
studerende til skarp kritik af universitets-
loven og universiteternes ledelse for at
have skabt en ’tavshedskultur’.

»Det er fint, at Ombudsmanden nu går
ind i sagen. For det er helt afgørende, at
forskere tilskyndes til at blande sig i den
offentlige debat mest muligt«, siger Jonas
Dahl (SF), medlem af Folketingets Viden-
skabsudvalg. 

Han peger på, at sagen hører hjemme i
ombudsmandsinstitutionen. Ikke i Folke-
tinget. 

Ombudsmanden har bedt Aarhus Uni-
versitet om at låne sagens akter og har
desuden bedt om universitetets kom-
mentarer til sagen. 

»Jeg kender kun sagen fra den omtale,
der har været i pressen, og jeg har derfor
naturligvis ikke taget stilling til den«, si-
ger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen

og peger på, at sagen rejser en række væ-
sentlige, principielle spørgsmål om of-
fentligt ansattes ytringsfrihed. 

DF’s medlem af Videnskabsudvalget,
Alex Ahrendtsen, glæder sig også over, at
Ombudsmanden reagerer.

»Sagen er fuldstændig absurd, og reak-
tionerne på sagen viser meget klart, at
Koldau rammer plet i sin kritik af kultu-
ren på Aarhus Universitet«, siger han.

»Det er sammenstødet mellem forske-
re, der publicerer meget forskning, og le-
dere, der ikke publicerer, og som ikke tå-
ler kritik. Det er den kultur, som vi skal ha-
ve gjort op med«, siger Alex Ahrendtsen. 

DF-politikeren har stillet flere spørgs-
mål til uddannelsesminister Morten
Østergaard (R), der hidtil har afvist at gå
ind i sagen.

Fra Aarhus Universitet imødeser dekan
Mette Thunø fra Faculty of Arts, det tidli-

gere humanistiske fakultet, Ombuds-
mandens undersøgelse med sindsro: 

»Ombudsmanden henvender sig, fordi
Information har lavet en sag på det her.
Jeg har hele tiden sagt, at det ikke drejer
sig om ytringsfrihed. Det drejer sig om en
personalesag«, siger hun.
jacob.fuglsang@pol.dk
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Politikere ser en sag om 
ytringsfrihed. Dekan
på universitet kalder 
det en personalesag.

Ombudsmand går ind 
i strid om professor

TAPET TIL. Elizabeth Fonsmark og
andre studerende fra Det Teologiske 
Fakultet på Aarhus Universitet anklager
deres dekan for at ignorere de studeren-
de i forbindelse med flytningen af det
teologiske institut. Foto: Kaare Viemose

q UNIVERSITET I KRISE 
q YTRINGSFRIHED? 

Linda Koldau får i 2009 en profes-
sorstilling på musikvidenskab ved
Aarhus Universitet. 
11.6.2011 kritiserer Koldau i Politi-
ken »en top-down-styret uddannel-
sesstrategi, der allerede har berøvet
flere generationer af studerende den
uddannelse, de har ret til«. 
21.1.2012 kritiserer Koldau i et ind-
læg i Politiken sin ledelse for censur
og DDR-metoder.
Ifølge en konsulentrapport ser Kol-
daus ti kolleger illoyalitet som den
vigtigste grund til de samarbejds-
problemer, der er opstået. 
1.2.2012 får Koldau en ’påtænkt ad-
varsel’. 
16.2.2012 I Politiken skriver dekan
Mette Thunø, at al offentlig kritik er
velkommen. Men »... afkobler man
sig (universitetets interne) fora og
vælger at føre diskussionerne i eks-
terne medier, kan det vanskeligt
undgå at give interne dønninger«. 

D e studerende sejrede ad helvede til: Pro-
fessorvældet er stendødt. 

Da de i 1968 gik på barrikaderne på uni-
versiteterne, havde de næppe fantasi til at forestil-
le sig, at de dengang så magtfulde professorer
blev reduceret til ansatte. Ansatte, der får mobbe-
mail i indbakken fra kollegaer, risikerer at få
bremset deres karrierer eller at få advarsler, hvis

de kritiserer deres arbejdsplads
offentligt, eller hvis de ikke op-
fattes som samarbejdsvillige
med ledelsen eller med deres
kollegaer. 

Et magttomrum bliver histo-
risk set altid fyldt op. Professor-
vældet er, ifølge mange kritike-
re, i dag afløst af et slags admini-
stratorvælde. Af ønsket om pro-

fessionel ledelse, loyalitet mod arbejdspladsen og
branding. Selv om de nye administratorer og uni-
versitetsledere selv er uddannet fra universiteter-
ne, skal de nu leve op til krav om eksterne konsu-
lenter, budgetstyring og medarbejderpleje. Hen-
syn til excentriske forskertyper er blevet sværere
på det moderne masseuniversitet.

Det er den konflikt, som sagen om musikprofes-
sor Linda Koldau har fyret op under. Den ulmende
vrede, alle med deres gang på landets universite-
ter fornemmer, slår nu ud i lys lue – og breder sig i
mange retninger, der har noget direkte med Kol-
dausagen at gøre: Vrede rettet mod få timer til un-
dervisning, som Politiken har beskrevet på det se-
neste. Vrede rettet mod strukturændringer dikte-
ret fra oven. Og vrede rettet mod management-
floskler, hvor nedskæringer kaldes modernise-
ring, problemer kaldes udfordringer og en spade
kaldes jordforbedrende foranstaltning.

Tidsforskydning
Sagens kerne er ytringsfrihed. Ledelsen på Aarhus
Universitet slår syv kors for sig og nægter at for-
holde sig til det aspekt. Den henviser til, at sagen
er en langt mere kompliceret medarbejdersag,
der startede, før Koldau gik i medierne med kras-
se debatindlæg, der kritiserede musikfagets angi-
veligt faglige deroute og den censur, som hun føl-
te sig udsat for. Ledelsen har ret et stykke af vejen,
for opbakning fra de nærmeste kollegaer har Kol-
dau ikke. 

Men ledelsen har netop kun ret et stykke af ve-
jen. For dels blev der henvist til debatindlæggene i
den advarsel, som Koldau fik. Og dels
har dekanen for ARTS, Mette Thunø,
selv i et debatindlæg i denne avis hen-
vist til, at det må give interne dønnin-
ger, når man kritiserer sin arbejds-
plads offentligt. »Interne dønninger«?
Det lyder ikke rart, når det kommer fra
en chef. Magtbalancen er som bekendt
sådan, at chefen kan fyre den ansatte,
mens den ansatte må leve med chefen.

Endelig er det ledelsens problem, at
oplevelsen blandt mange medarbejde-
re og studerende er, at sagen handler om ytrings-
frihed. Uanset hvad ledelsen siger. Forskere står i
kø for at kritisere universitetets kultur for tavshed
og spytslikkeri. Der dukker forskere op, der på
egen krop har mærket, at ytringer og kritik i of-
fentligheden ikke er karrierefremmende. 

Musikprofessor Linda Koldaus problem er en
tidsforskydning. Med sin tyske baggrund lever
hun i tiden, før professorvældet blev afløst af et
administratorvælde. Hun udnytter til fulde sin
position som anerkendt professor i offentlighe-
den. På universitetet er hun bare en ansat, som le-
delsen vil af med. Sagen har udviklet sig til oprør
mod administratorvældet. Det er kun lige be-
gyndt.

Sagen om Koldau er gnisten, 
der tænder ulmende vrede 
mod universiteternes ledelse.

Analyse:
Studerende
har fået nok
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