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Problemkompleks 3:  

”Personsag”, ”samarbejdsvanskeligheder” og ledelsesansvar 
 
 
AUs ledelse notorisk fremhæver at min sag er en ”personsag”, som ledelsen ikke kan ytre sig 
om. Det er en strategi for at undgå at måtte ytre sig om velbegrundede offentlige spørgsmål 
såsom 

- den saglige kritik, som jeg har fremført med hensyn til uddannelsen og problematiske 
ledelsesstrukturer (Politiken, 11. juni 2011 og 9. januar 2012); 

- advarslens begrundethed (bl.a. med hensyn til ytringsfrihed); 
- de pålagte adfærdsreglers rimelighed og lovlighed; 
- den egentlige oprindelse og natur af de ”samarbejdsvanskeligheder”, som ledelsen 

fremfører som kerne af min angivelige ”personsag”. 
 
Det er imidlertid tydeligt og bliver fremhævet i mange forskellige medier, at min sag på in-
gen måde kan hemmeligstemples til en ”personsag”, fordi den rejser alvorlige spørgsmål om  

- ytringsfrihed; 
- ledelsesmetoder og ledelsesansvar,  

især med hensyn til ensretning og magtfuldkommenhed; 
- kernefaglighed og et dueligt uddannelsessystem i de humanistiske fag; 
- debatkulturen – eller snarere tavshedskulturen – på de danske universiteter. 

 
Jf. den kontante sammenfatning på http://www.konservativestudenter.dk/2012/koldau-sagen-
i-2/, men også artikler som Jyllandspostens leder ”Koldau-sagen” fra 25. februar 2012 
(http://jp.dk/aarhus/meninger/leder/article2705479.ece). 
 
Disse aspekter viser, at min sag er et klart symptom for alvorlige problemer i AUs 
ledelsesstruktur og ledelsesmetoder og dermed meget mere end bare ”en personsag”. 
 
Alligevel tager sagen selvfølgeligt udgangspunkt i min personlige situation på Aarhus 
Universitet, på det tidligere Institut for Æstetiske Fag (nu en del af Instituttet for Æstetik og 
Kommunikation) og på afdelingen for Musikvidenskab. 
Den sag, som er udmundet i en offentlig sag om grundlæggende problemer på de danske 
universiteter, viser en linear udvikling, som er præget af ledelsesfejl og ansvarsforflygtigelse, 
mens jeg selv har lavet utallige forsøg at drøfte problemerne med mine ledere, fra faglederen 
via studielederen, institutlederen og flere dekaner op til rektoren.  
 
Ledelsen har  

- afvist at drøfte problemerne i mine arbejdsvilkår med mig; 
- afvist alle mine forslag til mulige løsninger, såsom en flytning til en institutskontekst 

der tilsvarer mine kvalifikationer, en tværfaglig placering eller et center for 
kulturhistorie, hvis struktur jeg selv har forslået og udarbejdet; 

- mødt mine gentagne forsøg at drøfte og løse problemerne først med tavshed, så med 
vrede, så med sanktioner og chikaner. 

 
Ledelsens reaktion tilsvarer dermed den gængse strategi, at strukturelle problemer bliver 
omdannet til den kritisk ansattes personlige problemer, som så bliver mødt med sanktioner og 
fyringstrusler, mens der tales aldrig om de faktiske strukturelle problemer. 
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Processen siden min ansættelse i september 2009 påviser ét røde trådt: målrettet nægtelse at 
der findes et ledelsesansvar for at drøfte problemer og finde en løsning. 
Det er nødvendigt, at Ombudsmanden er orienteret om de vigtigste fakta i denne proces for at 
kunne identificere et systematisk mønster af ansvarsforflygtigelse, sanktioner og krænkning, 
både fra ledelsens og fra mine kollegaers (især faglederens) side. Som også andre kollegaer 
har oplevet det på mit universitet, er disse sanktioner en metode for at give mundkurv på 
ansatte, der nægter at anerkende de uduelige arbejdsvilkår, som de bliver udsat for. 
 
Ledelsen kalder de konflikter, som så opstår, for ”samarbejdsvanskeligheder”. Det er et kendt 
faktum i Danmark, at dette begreb bliver brugt, når en ledelse ønsker at skille sig af med en 
ubekvem ansatte, uden at det har juridiske konsekvenser for ledelsen. 
Det er imidlertid tydeligt i min sag, at disse ”vanskeligheder” grunder i alvorlige fejl fra min 
ledelses side, som startede med en manglende stillings- og opgavebeskrivelse ved min 
ansættelse og fortsatte så med arbejdsvilkår, som mange kollegaer på mit universitet, på 
andre universiteter og i offentligheden er chokeret over. 
Det var min brøde, at jeg ikke kunne acceptere disse uduelige vilkår og begyndte at tale om 
dem. Over halvandet år gjorde jeg det internt, men fik ingen ørelyd, indtil jeg endelig så mig 
nødt at vende mig til offentligheden, eftersom min arbejdssituation havde ødelagt min 
livsglæde, min arbejdsglæde og en stor del af mit helbred. 
 
Ledelsens notoriske nægtelse af sit ansvar at drøfte de problemer, som jeg klagede over, har 
til sidst ført til en eskalation, nemlig min fremtræden i medierne som sidste udvej. Denne 
fremtræden – hvor jeg ikke har fremlagt min personlige situation, men en rimelig kritik af 
strukturelle problemer – har så ført til sanktioner og til sidst til den advarsel, der varsler min 
afskedigelse.  
 
Jeg vil bede Ombudsmanden om at inddrage min personlige situation i sin betragtning af hele 
problemkompleksen. Det er her, hvor konflikten har sin oprindelse, og det er her, hvor der 
må sættes spørgsmålstegn ved, hvor meget en universitetsansat kan udsættes for – i 
modsætning til aftaler, retningslinjer og lovgivning om ansættelse og trivsel på 
arbejdspladsen. 
 
Jeg vil bede Ombudsmanden om at overveje, hvor vidt de ”samarbejdsvanskeligheder”, som 
ledelsen bruger som argument mod mig, faktisk kan lægges mig til skyld – eller om der ikke 
snarere skulle tales om alvorlige vanskeligheder i ledelsens håndtering af en konflikt, som 
godt kunne være blevet løst tidligt og internt. 
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Bilag: 

- kronologisk tidsskema fra min ansættelse til advarslen* 
med ekstra-bilag ”Tabel aftaler og situation” 

- pdf-dokument ”Sammenfatning Koldau-sagen” 
 
 
Bilag til dokumentet ”Sammenfatning Koldau-sagen”: 

- indstilling til min fastansættelse 
- den ”kontrakt” som jeg fik fra AU i juli 2009 

- dokument ”Notat og indsigelse” 

- kritiske ytringer om AU-musikvidenskabens udvikling af to kollegaer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Pga. af vedvarende dårlig omtale af min adfærd på min afdeling og mit institut har jeg nu 
set mig nødt til at offentliggøre en kronologisk fremstilling af mine oplevelser på Aarhus 
Universitet i anonymiseret form, som viser hvordan problemerne er opstået og blevet 
håndteret på AU (http://professorvaelde.blogspot.com/2012/03/samarbejdsvanskeligheder-
hvordan-de.html). Ombudsmanden får den interne version, hvor de handlende personer er 
nævnt med navn. 
 
 


