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Indsigelse imod et notat fra dekan Mette Thunø  
(fra DM og Linda Maria Koldaus side) 
 
 
 
Den 22. juni afholdt dekan Mette Thunø et møde med Linda Maria Koldau (LMK) for at tale om 
hendes placering på det humanistiske fakultet (Faculty of Arts). Ud over disse to var institutleder 
Niels Lehmann, DM-tillidsmanden Per Dahl, DMs juridiske bistand Charlotte Fog-Nielsen og 
protokollanten Margit Troelsen (fakultetsadministration) til stede. 
LMK ønskede at drøfte processen, hvordan og under hvilke forudsætninger hun var blevet kaldt til 
AU – nemlig som bredt kvalificeret kulturhistoriker og professor i historisk musikvidenskab –, 
hvordan konteksten af Instituttet for Æstetiske Fag (IÆF) står i konflikt med hendes kvalifikation, 
og hvilke løsninger der kunne findes for at sætte hende i en kontekst på fakultetet, hvor hendes 
kvalifikationer faktisk er ønskede og bringer nytte.  
Dekanen informerede hende helt kort om, at der ikke findes noget sted på hele fakultetet, hvor 
hendes kvalifikationer kunne bruges i en omfang, der ville retfærdiggøre en flytning til et andet 
institut. Dekanen ønskede ikke at drøfte hendes ansættelse, men ønskede at ”koncentrere sig på den 
nuværende situation”.  
DM-tillidsmand Per Dahl opfordrede dekanen gentagne gange at afklare ”historikken” af LMKs 
ansættelse. Ved slutningen af mødet indrømmede Mette Thunø i en enkelt sætning, at historikken 
spillede en rolle i den nuværende konflikt og at dekanatet havde et ansvar for LMKs 
ansættelsesproces. 
 
I den samtale, som LMK førte med DM-repræsentanterne efter mødet, fremhævede Per Dahl og 
Charlotte Fog-Nielsen med det samme, at dekanens indrømmelse vedr. dekanatets ansvar i 
ansættelsesprocessen var helt afgørende og måtte holdes fast skriftligt i møde-referatet. 
 
Det følgende forløb viser, at dekanen har intet ønske at holde netop denne indrømmelse fast i skrift. 
 
Jeg ønsker at gøre opmærksom på dekanens mail fra 25. august 2012 (nedenfor, s. 6) hvor 
hun 

- nægter hvad hun selv har sagt foran flere vidner; 
- nedgør mig på en måde, som blev opfattet som chokerende af DM-repræsentanterne 

og endda af institutlederen. 
 
Denne mail blev ikke kun sendt til de involverede personer, men også til et mailforum for 
mine studerende. 
I oktober 2012 har jeg lagt mærke til, at den originale mail, som jeg fik tilsendt den 25. august 
2012, var forsvundet fra min universitets-postbakke. Jeg har ingen forklaring for det, men 
føler mig ikke tryg ved det. 
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Fra: Margit Troelsen 
Sendt: 28. juni 2011 11:52 
Til: Linda Maria Koldau; Per Dahl; Charlotte Fog-Nielsen 
CC: Mette Thunø; Niels Lehmann 
Emne: Mødenotat 
 
Kære alle 
 
Jeg sender hermed udkast til notat fra mødet den 22. juni 2011 vedr. Linda Koldaus 
instituttilknytning. 
 
Evt. bemærkninger til notatet bedes sendt til undertegnede senest den 5. juli 2011. 
 
Vi foreslår, at der afholdes et evalueringsmøde den  13. december  2011 kl. 9.00. I bedes melde 
tilbage inden den 5. juli 2011, om tidspunktet passer jer.  
 
Venlig hilsen 
 
Margit Troelsen  
 
UDKAST 
Notat fra møde den 22. juni 2011 kl. 9 vedr. Linda Koldaus instituttilknytning  
Deltagere:  
Dekan Mette Thunø, institutleder Niels Lehmann og professor Linda Koldau  
Som bisiddere for Linda Koldau deltog tillidsrepræsentant Per Dahl samt juridisk konsulent 
Charlotte Fog-Nielsen, Dansk Magisterforening 
Fra HR afdelingen deltog Margit Troelsen som referent.  
Mødet var kommet i stand efter ønske fra Linda Koldau. Linda Koldau indledte med at redegøre for 
sit ønske om et møde med dekanen, herunder at hun føler sig fejlplaceret. Hun begrundede dette 
med, at hun ikke får mulighed for at anvende sine kvalifikationer i undervisningen med sin 
nuværende tilknytning til musikvidenskab. Efter en drøftelse af problemstillingerne konkluderedes: 
 

• Linda Koldau er kaldet til et professorat i musikvidenskab under Institut for Æstetik og 

Kommunikation. Dekanen havde forud for mødet undersøgt mulighederne for at flytte 

professoratet til et andet institut på Arts, men konkluderede at dette ikke kan lade sig gøre af 

resursemæssige årsager. 

• Dekanen havde forståelse for at Linda Koldau har brug for en mere langsigtet plan for sine 

undervisningsforpligtelser. Niels Lehmann udarbejder et forslag til en mere langsigtet plan, som i 

det omfang det er muligt inden for Linda Koldaus undervisningsforpligtelse kan indbefatte 

undervisning ved andre fag.  

• Umiddelbart efter sommerferien tilknyttes en ekstern virksomhedskonsulent til at bistå med en 

udredning af de kollegiale samarbejdsrelationer på musikvidenskab, således at den kollegiale 

respekt kan genetableres, også selvom der er faglige uenigheder.  Lærermøder inkluderes i denne 

udredning. 



 3 

• Fra og med efterårssemestret 2011 ophører særordninger, og Linda Koldau, der efter eget ønske har 

været fritaget for deltagelse i lærer- og medarbejdermøder, deltager på lige fod med andre 

medarbejdere ved musik i disse møder fra august måned.  

• Det blev præciseret, at tilrettelæggelse og udvikling af uddannelser er henlagt til studienævnet i 

henhold til universitetsloven. 

Institutleder Niels Lehmann sørger for at iværksætte initiativer i overensstemmelse med 
ovenstående. Udvælgelse af ekstern virksomhedskonsulent sker i samarbejde med HR. Der afholdes 
et evalueringsmøde i december måned. 
 
27.06.11 
Margit Troelsen  
 
 
 
 
Fra: Per Dahl [mailto:litpd@hum.au.dk]  
Sendt: 1. juli 2011 11:24 
Til: Mette Thunø; Niels Overgaard Lehmann 
Cc: Linda Maria Koldau; cfn@dm.dk 
Emne: Mødenotat 
 
 
Kære deltagere ved møde den 22.6. vedr. Linda Koldaus institut-tilknytning: 
Hermed en bemærkning til det fremsendte udkast til notat fra mødet. 
Venlig hilsen 
Per Dahl 
 
 
               1.7.2011 
 
Til deltagerne ved møde 22.6.2011 vedr. Linda Koldaus institut-tilknytning 
 
Vedr. ”notat” fra mødet, v. Margit Troelsen, dat. 27.6.11: 
 
Notatet beskriver i form af fem punkter kort de emner, der blev drøftet, og de aftaler, der blev 
indgået ved mødet og har således karakter af et beslutningsreferat. 
 
Punkt 1 har imidlertid ikke fundet en formulering, der dækker, hvad der blev diskuteret. Her tages 
udgangspunktet alene i den nu foreliggende ansættelsessituation. Men på mødet blev det historiske 
forløb omkring kaldelsen og de forskellige og afvigende, skriftlige formuleringer omkring 
professoratets indhold, samt selve ansættelsesforløbet med dekanatet i en ledende rolle diskuteret; 
det fremgik af diskussionen, at de aktuelle konflikter omkring lærermøder og tilrettelæggelse af 
undervisningen er snævert forbundet med denne historik. 
 Ved mødets slutning gav dekanen selv en sammenfatning af mødets diskussion og 
beslutninger. Her blev det klart formuleret, at historikken er en del af sagen og dens 
konfliktmønster, og at dekanatet måtte vedgå sin andel heri. 
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Vi henstiller derfor, at notatet revideres, så det bringes i overensstemmelse med dette. 
 
Venlig hilsen 
  
  
[undertegnet af: Per Dahl, Charlotte Fog-Nielsen, Linda Maria Koldau] 
 
 
 
 
Fra: Birgit Rohde Roesen 
Sendt: 5. juli 2011   21:26 
Til: Linda Maria Koldau; Per Dahl; Charlotte Fog-Nielsen 
CC: Mette Thunø; Niels Lehmann 
Emne: Mødenotat 
 
 
Kære alle 
 
Jeg har fået til opgave at færdiggøre endeligt notat af møde 22. juni 2011. 
 
Endeligt notat vedlægges. 
 
Med venlig hilsen 
 
Birgit Roesen 
leder af Personalejuridisk enhed 
 
Direkte tlf.: 8942 1069 
 
Mobil tlf.: 29799335 
E-mail: bir@adm.au.dk 
 
http://au.dk/da/bir@adm 
 
 

AU HR 
 
Nordre Ringgade 1 
 
8000 Århus C 
Tlf.: 8942 1111 
E-mail: auhr@au.dk 
 
http://www.au.dk/da/adm/puk 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Notat fra møde den 22. juni 2011 kl. 9 vedr. Linda Koldaus instituttilknytning  
Deltagere:  
Dekan Mette Thunø, institutleder Niels Lehmann og professor Linda Koldau  
Som bisiddere for Linda Koldau deltog tillidsrepræsentant Per Dahl samt juridisk konsulent 
Charlotte Fog-Nielsen, Dansk Magisterforening 
Fra HR afdelingen deltog Margit Troelsen som referent.  
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Mødet var kommet i stand efter ønske fra Linda Koldau. Linda Koldau indledte med at redegøre for 
sit ønske om et møde med dekanen, herunder at hun føler sig fejlplaceret. Hun begrundede dette 
med, at hun ikke får mulighed for at anvende sine kvalifikationer i undervisningen med sin 
nuværende tilknytning til musikvidenskab. Per Dahl fremhævede det ansættelseshistoriske forløb, 
hvortil dekanen fremhævede Linda Koldaus ansættelse som professor i musikvidenskab. Efter en 
drøftelse af problemstillingerne konkluderedes: 
 

• Linda Koldau er kaldet til et professorat i musikvidenskab under Institut for Æstetik og 

Kommunikation. Dekanen havde forud for mødet undersøgt mulighederne for at flytte 

professoratet til et andet institut på Arts, men konkluderede at dette ikke kan lade sig gøre af 

resursemæssige årsager. 

• Dekanen havde forståelse for at Linda Koldau har brug for en mere langsigtet plan for sine 

undervisningsforpligtelser. Niels Lehmann udarbejder et forslag til en mere langsigtet plan, som i 

det omfang det er muligt inden for Linda Koldaus undervisningsforpligtelse kan indbefatte 

undervisning ved andre fag.  

• Umiddelbart efter sommerferien tilknyttes en ekstern virksomhedskonsulent til at bistå med en 

udredning af de kollegiale samarbejdsrelationer på musikvidenskab, således at den kollegiale 

respekt kan genetableres, også selvom der er faglige uenigheder.  Lærermøder inkluderes i denne 

udredning. 

• Fra og med efterårssemestret 2011 ophører særordninger, og Linda Koldau, der efter eget ønske har 

været fritaget for deltagelse i lærer- og medarbejdermøder, deltager på lige fod med andre 

medarbejdere ved musik i disse møder fra august måned.  

• Det blev præciseret, at tilrettelæggelse og udvikling af uddannelser er henlagt til studienævnet i 

henhold til universitetsloven. 

Institutleder Niels Lehmann sørger for at iværksætte initiativer i overensstemmelse med 
ovenstående. Udvælgelse af ekstern virksomhedskonsulent sker i samarbejde med HR. Der afholdes 
et evalueringsmøde i december måned. 
 
4.7. 2011 
Margit Troelsen / Birgit Roesen 
 
 
 
 
Fra: Per Dahl 
Sendt: 6. juli 2011 00:04 
Til: Linda Maria Koldau; Charlotte Fog-Nielsen 
Emne: Revideret notat 
 
 
Kære Linda og Charlotte:  
Jeg holder ferie, men er fortsat på mail og har set med på Lindas brevvekslinger med dekanen og 
Niels, men afventer nærmere. Jeg har netop set Birgit Roesens revision af notatet, som - så vidt jeg 
kan se – ikke flytter noget i de konkluderende punkter. Spørgsmålet er her, hvordan man fastholder 
indsigelsen. Da det er Charlotte, der formentlig bedst kender juraen og den juridiske formulering af 
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dette, foreslår jeg, at hun formulerer den fortsatte indsigelse. Efter min mening bør indsigelsen 
fastholdes. Det fremgår ikke, om der nogen frist i denne runde. 
 
Jeg læser blot mails med mellemrum, men kan evt. fanges på mobiltlf. 29903275. 
 
Bedste sommerhilsen, Per 
 
 

 
Fortsættelse efter sommerpausen 
 
 
Fra: Per Dahl [mailto:litpd@hum.au.dk]  
Sendt: 24. august 2011 12:09 
Til: Mette Thunø; Mette Thunø; Niels Overgaard Lehmann 
Cc: Linda Maria Koldau; cfn@dm.dk 
Emne: Møde 22.6.11 vedr. Linda Koldau 
 
Til dekan Mette Thunø og institutleder Niels Lehmann: 
Da Linda Maria Koldau p.t. er sygemeldt, fremsender jeg på hendes vegne vedheftede indsigelse i 
forlængelse af de notater, der samlede op på mødet i dekanatet den 22.6.2011. 
Venlig hilsen, Per Dahl (TR) 

 
 
 
 
Fra: Mette Thunø [mailto:met@adm.au.dk]  
Sendt: 25. august 2011 21:05 
Til: Per Dahl; Mette Thunø; Niels Overgaard Lehmann 
Cc: Linda Maria Koldau; Charlotte Fog-Nielsen; Margit Troelsen 
Emne: SV: Møde 22.6.11 vedr. Linda Koldau 
 
Kære Per Dahl 
 
Det er min opfattelse at referatet var vedtaget og vi havde inkluderet de ønskede ændringer fra jeres side. 
Jeg forstår at dette ikke er tilfældet nu flere måne der efter at mødet blev afholdt og referatet skrevet. Vi 
kan dog godt bilægge referatet Linda Koldaus egen fortolkning af hvad hun mener hun sagde for flere 
måneder siden. Jeg kan dog ikke acceptere Linda Koldaus sammenfatning af hvad jeg skulle have sagt og 
desuden er mit efternavn stavet forkert: 
 

På mødet blev såvel de afvigende formuleringer som den tidligere dekans ledende 
rolle i ansættelsesforløbet diskuteret, og dekan Mette Thunøe vedgik såvel under denne indledende 
diskussion som i sin egen, afsluttende opsamling, at historikken er en del af sagen og dens 
konfliktmønster, herunder aktuelle konflikter omkring lærermøder og tilrettelæggelse af 
undervisningen. 

 
Margit Troelsen vil snarest udsende referatet igen suppleret med Linda Koldaus seneste indsigelse med 
egen udlægning af sin sag. Det vil sige denne del af indsigelsen: 
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Efter at dekanen på mødet udelukkende havde taget udgangspunkt i den nu foreliggende 
ansættelsessituation, blev også det historiske forløb omkring kaldelsen af Linda Koldau inddraget 
og diskuteret. Herunder blev der af Linda Koldau udtrykkeligt henvist til og citeret fra dekan Bodil 
Dues skrivelse af 2.7.2009, hvori Linda Koldau ansættes som professor i ”Musik og 
kulturforståelse”. Denne skrivelse lå – som nævnt på mødet – i umiddelbar forlængelse af 
jobsamtalen 7.5.2009. Ved skrivelse af 14.4.2010 blev Linda Koldau varigt ansat som ”professor i 
musikvidenskab ved Institut for Æstetiske Fag, i øvrigt på de hidtidige vilkår, jf. universitetets brev 
af 2. juli 2009”.  
 
        &n bsp;          Linda Koldau henviste endvidere til det forhold, at ordet ”kulturforståelse”, der 
blev anvendt i den første ansættelsesskrivelse, aldrig er blevet nærmere defineret fra dekanatets 
side. Linda Koldau fremhævede, at det på baggrund af hendes kvalifikationer og jobsamtalen den 
7.5.2009 kun kunne forstås som ”kulturhistorie”. 
 
  
 
Med venlig hilsen 
 
Mette ThunÃ¸ 
 
dekan 
 
En kopi af denne mail gik til FC-konferencen ”Great Works of Art” og dermed kunne læses af alle 
mine studerende i dette kursus. 
 
 
 
 
 
Fra: Charlotte Fog-Nielsen 
Sendt: 30. august 2011 7:41 
Til: Mette Thunø; Margit Troelsen 
Cc: Linda Maria Koldau; Niels Lehmann, Per Dahl 
Emne: Møde 22.6.11 vedr. Linda Koldau 
 
 
Kære Mette Thunø¸ 
 
Tak for din mail. Da Linda er sygemeldt svarer jeg lige på hendes vegne.  
 
Jeg skal beklage, hvis du var af den opfattelse, at referatet var vedtaget. Birgit Roesens sidste 
version blev sendt d. 5. juli om aftenen, hvor ferien var indledt for både Per og undertegnede. Nu er 
Linda sygemeldt, så det har været en kende vanskeligt at få kommunikeret omkring 
tilbagemeldingen på Birgits forslag.  
 
Vedr. ordlyden så må den af Linda fremsendte ordlyd fastholdes. Der er ikke ændret noget 
substantielt her i forhold til den fremsendte indsigelse af 1. juli – en indsigelse som vi ikke finder 
der blev taget højde for i det af Birgit Roesens udarbejdede udkast af 5. juli. Den eneste tilføjelse er 
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nogle henvisninger til centrale dokumenter i Lindas ansættelse samt en henvisning til 
ansættelsessamtalen i maj 2009.  
 
Såfremt du ikke kan acceptere ordlyden så er der to løsninger på det problem: 1) at Lindas 
indsigelse vedlægges ”jeres” referat som et appendix hertil eller 2) at det fremgår af 
(uenigheds)referatet at der er divergerende opfattelser af det på mødet passerede eller sagte. Det er 
også de to muligheder, som Linda har skitseret i sin fremsendelsesskrivelse af 24. august 2011. Som 
ansat har man naturligvis ret til, at ens opfattelser indgår på lige fod med ledelsens i et sådant 
referat. 
 
Nyt forslag til referat fra Margit Troelsen imødeses. 
 
Venlig hilsen 
 
Charlotte Fog-Nielsen 
Konsulent 
 
 
DM · Dansk Magisterforening  
Vesterbro Torv 1-3, 7. 
8000 Århus C 
Telefon +45 38 15 66 00  
Direkte +45 38 15 67 48 
Fax +45 38 15 66 66 
www.dm.dk 
 
 
 
 
 
Fra: Margit Troelsen 
Sendt: 31. august 2011 16:08 
Til: Linda Maria Koldau; Charlotte Fog-Nielsen, Per Dahl 
Cc: Mette Thunø; Niels Lehmann 
Emne: Møde 22.6.11 vedr. Linda Koldau 
 
Kære alle  
 
Jeg genfremsender hermed notat fra møde den 22.6.2011. Dokumentet er tilføjet bemærkninger af 
19.8.2011 fra Linda Koldau, Per Dahl og Charlotte Fog-Nielsen.  Dokumentet med tilføjelser vil 
blive lagt på sagen.  
 
Venlig hilsen 
 
Margit  
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Yderligere bemærkninger vedr. dekanens mail  
 
 
Mundtlig kommentar af Per Dahl og Charlotte Fog-Nielsen, 6. september 2011: 

”Med hendes mail fra 25. august er dekanen gået klart over stregen. Det har endogså Niels 
Lehmann tydeligt kunnet se.” 
 
 

Sendt til de studerende: 

Begge DM-repræsentanter var chokerede, da jeg informerede om, at dekanen havde sendt hendes 
nedsættende mail til First Class-konferencen ”Great Works of Art”, som var tilgængelig til over 30 
studerende i mit kursus. Selvom det må nok have været en administrativ fejl, vidner det om alvorlig 
uprofessionalitet i dekanatets kommunikation. 
 
 
Et mærkeligt efterspil (oktober 2012): 

Dekanens mail er forsvundet både fra min server og fra First Class konferencen og kunne i oktober 
ikke gendannes igennem ”Vis slettede emner” (en funktion som normalt fungerer over en periode af 
6 måneder). Det giver anledning til at formode, at der har været et indgreb i server-
administrationen. Jeg har ikke de nødvendige tekniske midler for at kunne bevise det, og jeg er klar 
over, at man kunne modsige mig ved at sige, at det var jeg selv som har slettet denne mail. 
Jeg kan kun argumentere med sund fornuft: Jeg ønskede selvfølgeligt at beholde denne mail (som 
jeg indtil i dag har i kopi fra en korrespondence med Per Dahl) og kan ikke huske at jeg skulle have 
slettet den. Skulle det have været en anden person, så er jeg er ikke blevet spurgt, om der må slettes 
noget fra mit mailbox på universitetets intranet. 
 
 
 


