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Kommentar til dekan Mette Thunøs brev  
til DM-advokat Soon-Ah Sigsgaard fra 14. marts 2012 
 
 
 
Kommentar 1: Intet svar på advokatens brev 

I sin helhed undviger dekanen at svare på advokat Soon-Ah Sigsgaards brev. Advokaten 
fremlægger bl.a. at 

- urimeligt vidtgående i forhold til de vilkår, der normalt gælder for videnskabelige 
medarbejdere 

- disproportional og uklart formuleret 
- bygger på en sammenblanding af mine offentlige ytringer og min udførelse af mine 

arbejdsopgaver, som ikke kan blive grundlag for negative ledelsesbeføjelser, da det i 
praksis vil indebære en betydelig indskrænkning af min ytringsfrihed 

 
Dekanen ignorerer alle disse punkter. Dermed er hendes brev overhovedet ikke et svar på 
advokatens brev. 
 
 
 
Kommentar 2: ”krænkende og respektløs kommunikation” 

Jeg vedlægger to dokumenter, som giver et indtryk af den kommunikation som jeg har haft 
med mine fagfæller: 

a) Bilag 1: Et brev til fagleder Pia Rasmussen og vice-fagleder Charlotte Rørdam-Larsen 
fra 10. januar 2010 hvor jeg giver udtryk til min bekymring om hvordan diskussionen 
om den nye studieordning er gået. Det er en analyse af diskussionsprocessen og de 
udkast, som blev fremlagt, samt den ubalance i faget, som hersker i studieordningen. 
Det er min bekymring at  
- musikhistorie bliver brugt som stråmand for at fremstille noget ”gammeldags”,  
   som den på ingen måde er 
- vi vil ikke nå frem til det kompromis, som alle kollegaer ønsker.  

b) Bilag 2: Den mailveksel som jeg havde med Pia Rasmussen i februar/marts 2011, efter 
institutlederen havde fritaget mig fra lærermøderne. Det var mit sidste forsøg at drøfte 
de problemer, som jeg ser i faglederens diskussionsstrategi og den måde, hvordan 
musikhistorie (altså min faglighed) bliver gjort til en stråmand, men jeg fik aldrig et 
svar på mine spørgsmål. 

 
Jeg har ikke kommunikeret på en anden, altså mere aggressiv eller nedsættende måde i de 
mundtlige samtaler (som der ikke fandtes mange efter efteråret 2010, hvor mobningen sat ind) 
end i disse mails til faglederen og vice-faglederen.  
Jeg må altså spørge, hvad der opfattes som ”krænkende og respektløs” i min måde at 
argumentere på. 
 
Jeg kan imidlertid se, at min måde at analysere situationer og argumentationsstrategier, at 
fremlægge dem skriftligt og at sætte navn på problemer opfattes som ”respektløs” af ledelsen. 
Dermed må jeg desværre indse, at professor emeritus Viggo Mortensen (AU) har ret med sin 
påstand om at ledelsens har ”fremelsket en spytslikkerkultur”. Hvis man får chikaner og til 
sidst en advarsel fordi man tør på en klar, analytisk måde fremlægge kritik og sætte et klart 
navn på problemer, så vil det selvfølgeligt fremme en adfærd, hvor de ansatte snarere tier 
stille eller taler sådan, som ledelsen gerne vil høre det.  
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Jeg kan ikke se, hvad der skulle være ”respektløs” i min kommunikation. Det kan nok være at 
mine analyser opfattes som ”krænkende”, fordi jeg afslører adfærds- og argumentations-
mønstre, som faglederen og institutlederen gerne ville have tiet stille om. Men det er altså en 
krænkning en leder må leve med: Hvis man ikke offentligt kan stå ind for sine 
ledelsesstrategier, så kan man ikke hævde at man er blevet ”krænket”, fordi en medarbejder 
sætter navn på disse strategier. 
 
Mit spørgsmål til juristen: Kan den her kommunikation blive fundament til en advarsel? 
 
 
 
Kommentar 3: ”Uforsonlig og til tider nedsættende kommunikationsform” 

a) uforsonlig 
Brugen af ordet ”uforsonlig” er uforståelig for mig. Pia Rasmussen og diverse kollegaer, som 
har krænket mig ved at tale nedsættende om min faglighed og blokere mine 
arbejdsmuligheder, aldrig har indrømmet at de har begået en fejl i deres adfærd over for mig. 
Det har aldrig sagt undskyld. Hvordan kan der altså være tale om ”forsoning” (forsoning 
forudsætter indsigt og en undskyldning fra den person som har krænket en anden) 
eller ”uforsonlig”?  
Jeg har markeret flere gange over for begge konsulenter at jeg gerne ville være beredt til 
samtaler med faglederen og andre kollegaer for at drøfte problemerne og komme frem til en 
løsning og den forsoning. Det har Pia Rasmussen, da jeg prøvede at tale direkte med hende, 
afvist (4. oktober 2011). 
 
b) nedsættende kommunikationsform 
Jeg må igen spørge, hvad dekanen mener med dette. Min kommunikationsform har først været 
samtaler, både i kollegiet (lærermøder), i små grupper og med enkelte personer. Da jeg blev 
opmærksom på at alle mine argumenter bliver afvist eller nedgjort (”det ser du forkert”, ”det 
er ikke sådan”), begyndte jeg at lave skriftlige analyser både af situationen inden for faget og 
af de argumentationsstrategier der blev brugt. 
Som det kan ses i min vedhæftede dokumentation (kapitel 1 og 2) har disse mails 
analyserende karakter og er på ingen måde nedsættende. Analysernes formål var at skabe en 
forudsætning (nemlig en forståelse af problemerne i min situation) for at finde frem til 
løsninger, der er til alle parters gavn. Det kan meget godt ses i de mails som jeg sendte 
studielederen og faglederen i sommer 2010. 
Efter chikanerne sat ind fra efterår 2010 blev mine forsøg at endelig forklare problemerne og 
finde forståelse mere trængende. I nogle mails blev min tone skærpet. Det kan godt være at 
det blev opfattet som alt for tydeligt og dermed aggressivt.  
Jeg kan alligevel ikke se hvad der skulle være ”nedsættende” i denne kommunikationsform. 
 
Jeg vil bede juristen om at afklare hvorvidt dekanen kan bruge disse formuleringer som 
juridisk fundament for at tale om ”samarbejdsvanskeligheder”. 
 
 
 
Kommentar 4: Ytringsfrihed 

I selve advarslen står da ikke, at jeg får advarslen pga. mine ”skriverier i pressen”. Alligevel 
har dekan Mette Thunø på det møde den 10. januar 2012, hvor hun orienterede mig om 
hendes påtænkte advarsel, tre gange sagt at hun påtænker sig at give mig advarslen på grund 
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af mine ”skriverier i pressen”. Én af disse tre ytringer blev modificeret idet dekanen 
fremhævede at det er konsekvenserne af mine ”skriverier” på min afdeling, som er hendes 
begrundelse for at tildele mig en advarsel. De andre ytringer er mere generelle og dermed 
retter sig direkte mod min ytringsfrihed. 
Der var udover mig fire vidner tilstede på dette møde:  

- institutleder Niels Lehmann 
- personalejurist Kiss Petersen 
- DM-tillidsrepræsentant Per Dahl 
- DMs juridiske bistand Charlotte Fog-Nielsen. 

 
Jeg vil bede advokaten om at bede DM-repræsentanterne Per Dahl og Charlotte Fog-Nielsen 
om deres vidnesbyrd at dekanen tydeligt har nævnt mine ”skriverier i pressen” som en grund 
for advarslen. 
Jeg vil bede om at få Per Dahls og Charlotte Fog-Nielsen svar. Skulle det vise sig at være 
nødvendigt, kan jeg fremlægge yderligere dokumentation for dekanens udsagn. 
 
 
 
Kommentar 5: Niels Lehmanns mail fra 13. marts 

Jeg vedlægger en pdf af Niels Lehmanns mail fra 13. marts 2012, hvor han fremlægger hvilke 
dagsordenspunkter han vil drøfte på vores møde den 21. marts. Jeg vedlægger desuden mit 
svar og Niels Lehmanns modsvar (Bilag 3). 
 
Jeg kan ikke længere acceptere at ledelsen gør alt for at dysse ned deres fejl i min ansættelse 
og i perioden 2010/2011. Det var disse notoriske fejl – ansvarsfrasigelse, ren nægtelse af 
problemer som jeg gerne ville drøfte, lovstridigheder og chikaner – der har presset mig til at 
endelig vende mig til offentligheden efter jeg havde prøvet i halvandet år at drøfte 
problemerne internt.  
Hvis ledelsen nægter at tale om historikken af hele konflikten, kan vi gå ud fra at 
den ”fremtid”, som institutlederen vil fokusere på, vil blive lige så problematisk og præget af 
samarbejdsvanskeligheder, som selve ledelsen skaber, som fortiden har været det. 
 
Jeg vil bede juristen om at opfordre ledelsen at endelig drøfte de problemer, som har ladet 
konflikten eskalere. Ellers ville jeg bede DM om at konfrontere ledelsen med de fejl, som 
Niels Lehmann har begået i min sag siden forår 2010.  
Der findes, som jeg har tidligere oplistet, flere lovstridigheder og overtrædelser af 
Personalepolitikkens regler i Niels Lehmanns adfærd mod mig. For sikkerhedens skyld 
vedlægger jeg denne oplistning (Bilag 4). 
 
 
 
Kommentar 6: Mit navn 

Det undrer mig at ledelsen indtil i dag staver mit navn forkert. Mit navn er Linda Maria 
Koldau, og ikke Linda Marie Koldau.  
Jeg vil bede advokaten om at minde AU-ledelsen om at deres dokumenter, også med hensyn 
til mit navn, skulle være korrekte i alle aspekter. 
 
 
 


