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Problemkompleks 1: De offentlige ansattes ytringsfrihed 
 
 
1. Advarsel pga. mine ”skriverier i pressen” 

Inden dekan Mette Thunø har tildelt mig en advarsel, har jeg publiceret to artikler i avisen 
Politiken. Den ene omhandler strukturelle problemer i det danske uddannelsessystem 
(Politiken, 11. juni 2011). Den anden omhandler censur-lignende strukturer i tilgangen til 
phd-uddannelsen og tilrettelæggelsen af undervisningen (9. januar 2012). I et læserbrev i 
Weekendavisen den 24. juni 2011 (duplik til mine studerende) har jeg desuden kritiseret det 
faglige niveau i musikuddannelsen på Aarhus Universitet. 
 
Den 10. januar 2012 var jeg indkaldt til et møde med dekan Mette Thunø, hvor dekanen 
orienterede mig om hendes påtænkte advarsel. 
På dette møde sagde hun tre gange at hun påtænker sig at give mig advarslen på grund 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 mod min ytringsfrihed. 
Der var udover mig fire vidner tilstede på dette møde. 
 
Selvom selve formulering ”dine skriverier i pressen” ikke findes i den endelige advarsel, må 
jeg gå ud fra, at dekanen har bibeholdt sin mening at mine ytringer i offentligheden er 
skadelige og må sanktioneres. 
 
 
2. ”Den kollegiale fortrolighed” 

I selve advarslen er da bebrejdelsen at jeg har brudt ”den kollegiale fortrolighed”. Ifølge prof. 
Heine Andersens analyse (http://professorvaelde.blogspot.com/2012/02/ytringsfrihed-og-
kollegial-fortrolighed.html, 25. februar 2012; Information 29. februar 2012, 
http://www.information.dk/294862) bliver dette begreb ikke brugt i Justitsministeriets 
Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed (2006) eller i andre juridiske og 
administrative retningslinjer. Han konstateter at ”den kollegiale fortrolighed virker derfor 
som et begreb, der er opfundet til lejligheden”. 
Ifølge udsagnet af DMs advokat Soon-Ah Sigsgaard har jeg aldrig videregivet person-
følsomme oplysninger eller citater fra kommunikationen med mine kollegaer. Jeg har på 
ingen måde ytret mig eller citeret noget om personlige forhold: De ytringer, som jeg citerer, 
henviser udelukkende til arbejdsforhold og den faglige diskussion. Jeg har dermed ikke brudt 
en angivelig fortrolighed, men kun benyttet mig af min ytringsfrihed. 
 
Begrebet ”den kollegiale fortrolighed” er imidlertid i høj grad problematisk som en del af 
advarslens adfærdsregler: Advarslens pålæggelse at jeg ”skal afholde [mig] fra at 
underminere den tillidsbaserede kommunikation ved at bryde den kollegiale fortrolighed” 
giver mig ingen retningslinjer til hvad der skulle være ”fortroligt” i det der generelt bliver 
sagt på mit institut og min afdeling.  
 
 



Prof. Dr. Linda Maria Koldau   Aarhus University   http://pure.au.dk/portal/da/muslmk@hum.au.dk 
private: Holunderweg 20   D-24229 Schwedeneck  0049-4308-189476    Lmkoldau@gmx.net 

 

 2 

 
 
 
Advokat Sigsgaards oplysning om at ”fortrolighed” refererer til personfølsomme oplysninger 
i en diskussion eller mailudveksling viser, at dette fortrolighedsbegreb overhovedet ikke kan 
anvendes på faglige og kollegiale diskussioner inden for universitetet. 
 
Universitetet har dermed vilkårligt indført et kunstigt fortrolighedsbegreb for at forhindre en 
offentlig saglig diskussion om faglige forhold. 
 
 
3. Sanktioner efter min fremtræden med offentlig kritik 

Min offentlige kritik af det danske uddannelsessystem blev med det samme mødt med 
sanktioner imod mig. 
En del af disse sanktioner er det, som også andre offenligt ansatte har oplevet efter de har 
ytret sig kritisk i offentligheden (jf. artiklerne om Mette Jensen den 16. og 17. februar i 
Information, http://www.information.dk/293810, http://www.information.dk/293714): 
 

- Mange kollegaer – også personer, som jeg havde et venskabeligt forhold til – på mit 
institut og hele fakultetet taler ikke længere med mig. 

- Jeg bliver udelukket fra planlægningen af fælles arrangementer. 
- Der bliver fraholdt mig afgørende information vedr. mit arbejde og min undervisning. 

 
Professor Svend Erik Larsen, der som formand for det bedømmelsesudvalg anbefalede min 
fastansættelse som forsker ”uden for konkurrence i dansk og nordisk sammenhæng” (9. april 
2010) og som jeg havde et særligt godt kollegialt forhold til, holdt op med at tale med mig 
efter Weekendavisens artikel om mig blev publiceret den 1. juni 2011 (bedømmelses-
udvalgets indstilling er vedlagt som bilag til Problemkompleks 3).  
Den 21. februar 2012 publicerede han en artikel om min angivelige mangel på videnskabeligt 
”pondus”, en artikel som blev både nationalt og internationalt anset som uanstændig, grov og 
nedsættende (jf. http://www.information.dk/294122 samt kommentarer; jf. også Peter Wivels 
portræt fra den tyske kontekst, Politiken, 26. februar 2012, s. 2). 
 
Men de afgørende sanktioner kom fra institutledelsen, dvs. institutleder Niels Lehmann.  
Jf. det vedlagte dokument ”Bilag Ytringsfrihed Institutlederens sanktioner”. 
 
Desuden har dekanen forsøgt at tvinge mig til tavshed vedr. de to konsulentrapporter, som er 
det afgørende skriftlige fundament for hendes advarsel (jf. bilag ”Tavshedspligt over for 
rapporterne”). Drøftelser med flere jurister har vist mig, at denne tavshedspligt er 
ubegrundet. Det fremgår fra den retsbelæring, som jeg fik tilsendt, at dekanatet var særligt 
bange for at jeg henvender mig til pressen. 
 
 
 
Bilag: 

- Advarsel med dekanens begrundelse 
- Pdf-dokument ”Bilag Ytringsfrihed Institutlederens sanktioner” 
- Pdf-dokument ”Tavshedspligt over for rapporterne” 


