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Sammenfatning:  
Koldau-sagen på Aarhus Universitet – og det egentlige problem, der ligger 
bag fyringsvarslen 
 
 

Indledning: Det egentlige problem 
 
Denne sammenfatning tjener til at fastholde de afgørende punkter i den konflikt, som er 
opstået på AU og som har ført til en fyringsvarsel efter to og en halv års ansættelse som 
headhunted professor. 
På den ene side er det en personlig historie. Men det vigtige er, at det kun er et symptom for et 
problem, som er meget større: min historie og ledelsens advarsel synliggør de generelle 
strukturelle problemer i systemet ”humaniora på Aarhus Universitet” (og faktisk i hele det 
danske universitetssystem). Og de synliggør universitets altafgørende strategi, at universitetets 
strukturelle problemer bliver forvandlet til den enkelte ansattes personlige problem. Den 
ansatte kan så tilrettesættes eller fyres, mens de strukturelle problemer får lov til at køre 
videre uforstyrret. 
 
Den egentlige problematik er ikke min personlige historie – den egentlige problematik er et 
helt igennem problematisk system, som ødelægger det danske humaniora. 
Universitetsledelsen gør alt for at dysse det ned og for at undgå en diskussion af denne 
problematik. Derfor bruger ledelsen notorisk begrebet ”personsag” og nægter at udtale sig om 
sagen. 
 
Resultatet af den egentlige problematik er udhuldningen af humaniora-uddannelsen: ifølge 
universitets- og studieledelsens diktat bliver de studerende gjort til uselvstændige børn, der 
ikke får lov til at udvikle ægte kreativitet og selvstændige, kritiske arbejdsmetoder. 
Formidling af viden bliver erstattet af formidling af teorier, mens de studerende aldrig får det 
materiale at kende, som ligger til grund for teoridannelsen. Dermed er det, som de lærer, uden 
værdi, fordi de hverken kan forstå eller anvende det, som de har lært. Deres ”viden” har 
ingenting med realiteten at gøre. 
Når de studerende forlader universitetet og kommer ind på arbejdsmarkedet, må de erkende, 
at deres uddannelse har ringe værdi – det er blevet bekræftet af personer fra helt forskellige 
erhvervssektorer (IT-firmaer, museer, medie- og kulturområdet). Efter fem års studium må de 
starte helt forfra og lære det, som de skulle have lært på universitetet.  
 
De danske skattepligtige finansierer universiteterne for et system, som sørger for, at den unge 
generations uddannelse bliver fem år forsinket i deres liv – at de studerende tilbringer fem år 
på universitetet, uden at de lærer det, som gør dem dygtige til selvstændig tænkning og 
selvstændigt arbejde. 
De danske skattepenge bliver spildt, når de bliver investeret i den slags humaniora, som jeg 
har oplevet på Aarhus Universitet.  
De danske studerendes uddannelse og fem år af deres liv bliver spildt i et studium, som har 
ingen værdi. 
 
Jeg, en professor med 20 års universitetserfaring i seks forskellige lande (Europa, Asien, 
USA), har offentligt ytret mig om denne problematik og kritiseret såvel den manglende 
faglige substans i mit fag som ledelsesn tvivlsomme strategier på Aarhus Universitet. 
 
Det er derfor, at jeg står til fyring. 
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Processen: Min ansættelse, konflikten og strategien for at kunne fyre mig 
 
NB: Jeg kan dokumentere alt, som bliver fremlagt i den følgende sammenfatning. 
 
Procesbeskrivelsen er opdelt i følgende punkter: 

1. Ansættelse per headhunting 
2. Ledelsesansvar – ikke-eksisterende på Aarhus Universitet 
3. Janteloven på Aarhus Universitet: Mine kollegaers adfærd 
4. Mediedebatten og ytringsfrihed 
5. Tavshedskultur: Offentligheden må under alle omstændigheder udelukkes 
6. Konsulentudredningen som instrument for at kunne fyre mig 

 
 
 

1. Ansættelse per headhunting 

I maj 2009 har dekan Bodil Due kaldet mig til et professorat, som hun betegnede „Professor i 
Musik og Kulturforståelse“. Professoratet var ikke blevet opslået. Hun valgte mig, en historisk 
og tværfagligt kvalificeret professor, fordi hun mente, at jeg var den ideale kandidat til det 
ledige professorat i musikvidenskab. Det var altså en headhuntings-proces. 
Processen, hvorunder jeg blev ansat, var problematisk i flere henseender. 
 
a) Ansættelse uden skriftlig bevis 
Jeg havde en udførlig samtale med dekanatsledelsen den 26. april 2009 og så en anden 
udførlig samtale med Bodil Due og Niels Lehmann, som var dengang institutleder på 
Instituttet for Æstetiske Fag (IÆF).1 
Problem 1: der blev aldrig udfærdiget et referat af disse samtaler og beslutningerne,  
                   der blev truffet i disse jobsamtaler 
Problem 2: AU har aldrig givet mig en stillings- eller opgavebeskrivelse;  
                   en advokat, der er specialiseret i arbejdsret, har imidlertid informeret mig om,  
                   at det var en alvorlig formal fejl 

� Jeg fik aldrig en kontrakt, der sagde noget som helst om mit arbejde. Den 
eneste ”kontrakt”, som jeg fik, er et formalt papir om mine lønforhold.  

� Som udenlandsk professor havde jeg tillid til det, som blev mundtligt aftalt, fordi det 
er international skik og brug, at en professor kaldes for netop sin kvalifikation og at 
man kan stole på mundtlige aftaler med en universitetsledelse. 

� AU-ledelsen udnytter denne situation ved at hævde nu, at jeg var blevet informeret om 
IÆFs kulturteoretiske orientering, og at jeg havde ”sagt ja til det” (institutleder Niels 
Lehmanns mundtlige udsagn den 22. juni 2011). 

� For mig var det ifølge disse samtaler en selvfølge, at jeg skulle videreføre traditionen 
fra mine foregængere på AU-professoratet i musikvidenskab – nemlig en historisk 
musikvidenskab på internationalt niveau (Knud Jeppesen, Søren Sørensen, Bo 
Marschner). Jeg blev ikke informeret om, at det ikke er ønsket, at denne tradition 
bliver fortsat. 

 
 

                                                 
1 IÆF er imidlertid blevet fusioneret med tre andre institutter, og Niels Lehmann blev udpeget til institutleder for 
dette nye stor-institut, Institut for Æstetik og Kommunikation. I min rapport henviser jeg udelukkende til IÆF, 
som har karakter af en lukket enhed indtil i dag (jeg har f.eks. ikke fået lov til at have en censor for mine 
studerendes eksamensopgaver fra en anden institutdel: det skulle være en person fra det gamle IÆF). 
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b) Ingen information om normer og regler 
Udover den manglende stillingsbeskrivelse er det en central karakteristik på AU, at man ikke 
får en indføring i arbejdsforholdene, normerne, usancer og de uskrevne regler. 
Den nyansatte får ingen personalehåndbog og ingen information om personalepolitikken. Når 
man spørger, får man svaret: ”Det ved dog alle her på stedet!” eller ”Det skulle du imidlertid 
vide!” 

� Mit manglende kendskab til de mange uskrevne regler bliver nu gjort til bebrejdelse. 
� Jeg har i mange tilfælde forholdt mig efter internationale universitetsnormer, fordi jeg 

antog, at de også gælder på AU. Det var i mange tilfælde en fejltagelse. Det bliver nu 
gjort til anledning til bebrejdelse, at jeg ikke har tilpasset mig til mit nye arbejdssted 
og er bevidst gået imod deres uskrevne regler. 

 
 
c) Ingen historisk tilgang på AU – min kvalifikation er faktisk uønsket 
Dekan Bodil Due havde alle mine materialer og kendte dermed nøjagtigt til min profil som 
historisk musikforsker og kulturhistoriker. 
Jeg havde derimod kun mulighed for at kunne informere mig om AU igennem internettet og 
deres reklamebrochurer. Man kan ikke erkende noget som helst om realiteten på AU fra denne 
offentlige information (jf. stikordet ”uddannelse i verdensklasse” – vi uddanner faktisk 
kandidater i faget Musikvidenskab, der ikke behøver kunne læse noder eller kende 
standardrepertoire som Vivaldis Fire Årstider eller Beethovens symfonier). 
Det var altså en i høj grad uligeværdig udgangssituation. Jeg kunne på ingen måde vide, at 
Musikvidenskab på Aarhus Universitet har en tilgang, der ikke svarer til min kvalifikation, 
nemlig en tilgang, der sætter fokus på nutidens populærmusik og kulturteori. Dette er en gren 
af Musikvidenskab (den såkaldte ”Systematisk Musikvidenskab”), som kræver en helt anden 
uddannelse, som jeg påviseligt ikke har. Alligevel har AU ansat mig som ”den ideale 
kandidat”. 
 
 
d) AU siger alligevel ja til min kulturhistoriske kvalifikation 
Den 26. april 2010 fik jeg den officielle ”indstilling” til min fastansættelse, udfærdiget af tre 
professorer (udvalgsformand og Aarhus Universitets repræsentant var litteraturprofessor 
Svend Erik Larsen, som er ansat på IÆF under Niels Lehmann; de andre to er svenske 
professorer i musikvidenskab). Indstillingen beskriver mine kulturhistoriske kvalifikationer i 
alle detaljer, og jeg bliver betegnet som ”en vigtig murbrækker” i mit fag (jf. vedlagte 
dokument, s. 5). Udvalget slutter derfra, at jeg er den ideale kandidat til stillingen og at der 
ikke ville findes en bedre kandidat i hele Norden. 
AU har fastansat mig på grundlag af denne indstilling: 

� Dermed har AU udtrykkeligt sagt ja til en musik- og kulturhistoriker. 
� Denne indstilling er det eneste officielle papir, som jeg nogensinde har fået 

med hensyn til det ønskede indhold af mit arbejde (som sagt, jeg fik jo ingen 
stillingsbeskrivelse). 

� For indviede (som jeg ikke var ved dette tidspunkt) viser indstillingen i al 
tydelighed den modsætning, som der findes mellem min kvalifikation og IÆFs 
kulturteoretiske orientering. Jeg havde al grund til at gå ud fra, at AU – ved at 
fastansætte mig på grundlag af denne indstilling – ønskede netop min 
kulturhistoriske kvalifikation. 

� I dag bliver jeg bebrejdet af ledelsen og mine kollegaer, at jeg godt kunne have 
set, at min historiske kvalifikation faktisk ikke er ønsket på IÆF og inden for 
IÆFs musikvidenskab, og at jeg derfor skulle have sagt nej til fastansættelsen. 
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e) Dekanen ansætter mig uden at involvere fagkollegaerne 
Kaldelsesprocessen blev besluttet og direkte gennemført af dekan Bodil Due. Ifølge DM-
tillidsmand Per Dahl (mundtlig samtale i august 2010) har institutleder Niels Lehmann ytret 
over for ham, at han, institutlederen, ”havde jo intet valg” i min ansættelse. Det er faktisk en 
indrømmelse, at Niels Lehmann ikke ønskede at ansætte mig. 
Ingen af de musikvidenskabelige kollegaer blev involveret i min ansættelse. Fagleder Pia 
Rasmussen blev kun informeret af Niels Lehmann om at jeg var blevet ansat og at hun skulle 
bibringe det kollegiet. Den 24. juni 2009 havde jeg et præsentationsmøde med hele kollegiet, 
hvor jeg fremlagte mine forskellige kulturhistoriske forskningsprojekter og mine ideer for mit 
arbejde på AU. Denne præsentation blev mødt med begejstring. 
I september 2009 sagde fagleder Pia Rasmussen til mig, at min ansættelse igennem en 
kaldelse direkte af dekanen faktisk var „en lettelse“ for hele Afdelingen for Musikvidenskab: 
„Vi vidste jo slet ikke, hvordan vi skulle have formuleret opslaget for det ledige professorat.“ 
Nu, hvor det har vist sig, at min kulturhistoriske tilgang faktisk ikke er ønsket på afdelingen 
og instituttet, bliver den manglende inddragelse fremstillet som problematisk. 
Men det bliver ikke gjort til en kritik, at ledelsen har svigtet sit ansvar. 
 
 
 
 

2. Ledelsesansvar – ikke-eksisterende på Aarhus Universitet 

Det er tydeligt, at Aarhus Universitetets ledelse har ansvaret for den problematik, som er 
opstået ved min ansættelse. 
 
Med denne ansættelsesproces er der resulteret alvorlige problemer, som har ført mig i konflikt 
med mine kollegaer, der ikke kunne og ville anerkende, at jeg har en vis uddannelse og 
kvalifikation og at jeg ønsker at kunne arbejde med netop denne kvalifikation (som jo var 
fundamentet for min kaldelse). 
Jeg har forsøgt i mere end et år, nemlig fra foråret 2010 indtil maj 2011, at drøfte 
problematikken med ledelsen, fra fagleder Pia Rasmussen via studieleder Lars Kiel Bertelsen 
via institutleder Niels Lehmann via dekanerne Bodil Due og Mette Thunø samt prodekan 
Johnny Laursen helt op til rektoren. Jeg har igen og igen bedt om at drøfte problematikken og 
jeg har udarbejdet forskellige forslag og koncepter for en løsning. 
Alle mine anmodninger er blevet afvist eller ignoreret. 
 
Det var grunden til, at jeg, efter flere måneders tøven (jeg ønskede jo en intern løsning) gav 
min tilladelse til, at Weekendavisen kunne skrive om min situation. 
 
Ledelsen fordrejer nu kronologien, for at nægte sit ansvar:  
Det bliver hævdet, at artiklen i Weekendavisen har udløst konflikten og at den uholdbare 
situation skyldes min fremtræden i medierne (og den dermed forbundne ”illoyalitet” over for 
mit arbejdssted og mine kollegaer). 
Det betyder, at ledelsen skubber hele ansvaret for konflikten over på mig.  
I virkeligheden ligger ansvaret hos ledelsen, fordi  

- det var dekanen, som har ansat mig på baggrund af mine kvalifikationer,  
- det var institutlederen, der ikke har henvist direkte i jobsamtalen til at der findes 

en grundlæggende modsætning mellem min kvalifikation og det der laves på IÆF 
- og det var hele ledelsen, som i mere end et år har afvist alle mine anmodninger 

om at drøfte problemet og finde en løsning. 
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For at kunne ”bevise” at ansvaret for hele konflikten angiveligt ligger hos mig, har ledelsen 
udvalgt to konsulenter, som fik en tilsvarende (fordrejet og ukorrekt) baggrundsbeskrivelse, 
og som blev betalt for at udarbejde officielle rapporter, der fastholder ledelsens version. 
Rapporterne gengiver udelukkende ledelsens og mine kollegaers perspektiv. Mit perspektiv 
og min dokumentation bliver ikke fremlagt og analyseret i sammenligning med ledelsens 
perspektiv (jf. Problemkompleks 2, ”Konsulentrapporterne”). 
Jeg får dermed hele skylden for de forhold, som faktisk er frembragt af AUs ledelse. 
 
 

Dekanens nægtelse at drøfte min ansættelse og dekanatets ansvar 

Siden hendes ansættelse i januar 2011 har dekan Mette Thunø gjort alt for at forhindre, at der 
nogensinde bliver talt om historikken af min ansættelse og dermed om ledelsens ansvar. 

a) Jf. det notat fra mødet den 22. juni 2011, hvor dekanen med alle midler har forhindret, 
at dekanens mundtlige udsagn, ”ledelse har et ansvar i Linda Koldaus ansættelse”, 
bliver fastholdt skrifligt  
=> jf. min dokumentation, som indeholder dekanens i høj grad nedgørende mail i mod 
min indsigelse mod notatet og jf. den begrundende formodning, at der har været 
indgreb i min mail-postbakke for at slette denne mail; 

b) dekanen har bestilt en „situationsanalyse“ hos konsulenterne, som udelukkende 
fokuserer på den nuværende situation og undgår at spørge, hvad udgangspunktet 
for ”samarbejdsvanskelighederne” egentligt er 
Jf. konsulent Marie Kochs ord i en samtale med mig: ”Jeg skal udrede den nuværende 
situation på din afdeling og er ikke interesseret i konteksten.” 

c) Jf. DM-jurist Charlotte Fog-Nielsens sammenfattende ord om mødet med dekanen den 
10. januar 2012: 
”Ordet ’ledelsesansvar’ blev ikke nævnt en eneste gang.” 

 
I Per Bøjlunds rapport bliver det faktisk nævnt, at ledelsen har været noget langsom i at 
reagere på mine anmodninger om at drøfte problematikken. 
Dette punkt i rapporten bliver ignoreret af dekan Mette Thunø. 
 
Det her svarer igen AUs strategi om at forvandle sine egne strukturelle fejl til den ansattes 
personlige fejl.  
 
 
 
 

3. Janteloven på Aarhus Universitet: Mine kollegaers adfærd  

Jeg ønsker at fremhæve, at jeg ikke er havnet i konflikt med hele kollegiet. Konflikter er 
opstået med  

1. Fagleder Pia Rasmussen pga. hendes nedsættende bemærkningner om min historiske 
tilgang og hendes diktat, hvad og hvordan jeg skal undervise; 

2. lektor Steen Kaargaard Nielsen, som udelukkede mig fra samarbejdet på instituttet 
netop efter vi havde talt om samarbejdsmuligheder; 

3. lektor Thomas Holme Hansen, der ligeledes har en historisk tilgang, men åbenbart 
opfatter mig som uønsket konkurrence og begyndte at chikanere og mobbe mig ca. 
seks måneder efter min ansættelse (flere kollegaer, bl.a. DM-tillidsmand Per Dahl, har 
bekræftet over for mig, at Thomas Holme Hansen er kendt for sin grove adfærd og har 
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bragt flere personer, der skulle samarbejde med ham, i vanskeligheder eller til at 
græde; konsulent Per Bøjlund bedømmer THHs adfærd ”på grænsen til mobning”). 

 
Jeg har aldrig kritiseret de andre kollegaers adfærd eller deres arbejde.  
 
Jeg sætter alligevel spørgsmålstegn ved en fagstruktur, der prøver at presse fem helt 
forskellige uddannelser i musikområdet ind i et 2-års-Bachelor-forløb og dermed skaber store 
vanskeligheder for både studerende og undervisere.2 
 
Det er tydeligt fra mine kollegaers adfærd, at jeg blev et stort problem for dem så snart det 
blev synligt, at min tilgang ikke stemmer overens med den dominerende fagdefinition (nemlig 
populærkultur og kulturteori). Der er forskellige aspekter af mit arbejde, som helt åbenlyst er 
et problem for dem: 

- den historiske og bredt kulturhistoriske (tværfaglige) tilgang i mit arbejde; 
- min store publikationsliste (7 bøger, ca. 100 videnskabelige artikler); 
- min popularitet hos de studerende, som fik historisk undervisning af mig. 

 
Deres reaktioner startede så tidligt som i januar 2010: 

- isolation i debatter  
(Thomas Holme Hansen begyndte tage modpartens parti, selvom jeg stod for den 
historiske tilgang, som han selv savner og betegner som et ”lille territorium, der må 
forsvares”; jf. også sin vedlagte mail fra 11. november 2009, der bl.a. giver et godt 
billede af den ”angivelige kollegialitet” på musikafdelingen) 

- udelukkelsesstrategier både i hyggesnakken og i institutsarbejdet  
(Steen Kaargaard Nielsen og andre kollegaer) 

- usynliggørelse (generelt) 
- gentagne nedsættende bemærkninger om min tilgang og mine pædagogiske evner  

(Pia Rasmussen) 
- indskrænkning og blokader af mit arbejde (Pia Rasmussen) 
- fraholdelse af vigtig information for mit arbejde (Pia Rasmussen) 
- irettesættelser fordi jeg ikke kender til de uskrevne regler (Pia Rasmussen) 
- åbenlys mobning  

(Thomas Holme Hansen og en hidtil ukendt person, som har ødelagt mine navneskilte 
på døren og ved afdelingens indgang; institutlederen nægter at udrede denne handling) 

 
 
 

4. Mediedebatten og ytringsfrihed 

Efter artiklen i Weekendavisen og især efter min egen analyse i Politiken (11. juni 2011) har 
jeg fået dusindvis af tilbagemeldinger fra personer med lignende erfaringer på forskellige 
danske universiteter. Der kom også tilbagemeldinger fra kollegaer på Musikafdelingen på 
IÆF, som var blevet fyret fordi de byder klassisk musik der ikke længere er ønsket (jf. klaver-
undervisernes læserbrev i Weekendavisen, 17. juni 2011, s. 13; desuden har jeg en personlig 
tilbagemelding fra en fyret sanglærer). 
 

                                                 
2 Jf de studerendes udsagn i evalueringsmødet den 11. oktober 2011: ”Det er svært at være en god 
musikstuderende, fordi man kan aldrig nå det hele”. Tidspres og overfragtede overlæssede kurser kommer igen 
og igen som kritikpunkt i de studerendes evalueringer. Faglederens svar er at der skal tilbydes 
et ”stresshåndteringskursus” til de studerende – dermed skal kureres et symptom (med hjælp af en yderligere 
belastning, nemlig et ekstra-kursus), mens det egentlige problem, en overfragtet studieordning, bliver ignoreret. 
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Det er tydeligt, at jeg har sat fingeren på et generelt problem i det danske humaniora: et 
problem, som er udbredt og kendt. Der findes personer, som er blevet mobbet ud af 
universiteterne, fordi de ville arbejde selvstændigt og med innovative ideer (også studerende). 
En del af dem har forladt Danmark. Resten har fundet job i helt andre områder – og der findes 
kun meget få, som tør ytre sig om deres dårlige erfaringer. 
 
I den verserende mediedebat er det blevet tydeligt, at sådanne kritiske ytringer er farlige, fordi 
de fører til sanktioner eller fyringstrusler. 
 
I min egen sag har mine kritiske ytringer netop ført til at jeg er blevet fyringsvarslet: 

- Først gav den anledning til, at problematikken i min arbejdssituation endeligt blev 
taget op af AUs ledelse. 

- Alligevel har AU-ledelse kørt en strategi, der ”beviser” at jeg har uret og jeg er grund 
til alle konflikter på IÆF. 
Det er en manipuleret strategi: 
Der findes vidnesbyrd blandt de ansatte, at IÆF har været et i høj grad problematisk 
institut i mange år, og at Musikafdelingen har været den mest konfliktfyldte af alle 
afdelinger (”Det var tydeligt, at folk slet ikke talte med hinanden”), men det bliver 
selvfølgeligt dysset ned af ledelsen. Konsulentrapporterne tegner billedet af en helt 
harmonisk afdeling med ”en god debatkultur” – dette billede har ingenting med 
realiteten at gøre.  
Jeg har to vidnesbyrd fra musikkollegaerne Thomas Holme Hansen og Erling Kullberg, 
som begge to er historisk orienteret. Begge har skriftligt ytret deres kritik af fagets 
forvandling til kulturteori og populærmusik (som kaldes for ”musikkultur”) i 
november/december 2009 over for hele kollegiet. I den nuværende konflikt er der 
ingen tale om denne kritik; begge kollegaer har fuldkommen solidariseret sig med 
faglederen og den gruppe, der faktisk nedgør deres egen tilgang og deres arbejde 
som ”ikke længere tidssvarende”. 
Jf. de vedlagte mails, som ikke er fortrolige, men omhandler arbejdsforhold på vores 
afdeling. 

- Konsulenternes udredning, deres rapporter og dekanens advarsel, som er baseret på 
disse rapporter, er den direkte afstraffelse for min fremtræden i medierne. 

 
AU kører flere strategier for at sætte mig i dårligt lys: 

1. De bestilte konsulentrapporter tegner et udelukkende dårligt billede af mig og 
fremstiller mig som en person, som slet ikke er i stand til at føre en debat.  
Mine argumenter og min dokumentation bliver ignoreret. 

2. Alt, som kunne tale for mig, bliver dysset ned og ignoreret: 
- mine studerendes begejstrede evalueringer; 
- offentlighedens begejstrede reaktioner på mine offentlige foredrag; 
- den store og begejstrede reaktion fra omkring 100 deltagere på Besættelsessymposiet,  
   som jeg organiserede i april 2010; 
- de talrige offentlige bekræftelser på, at min kritik rammer plet. 

3. Universitetet giver mig mundkurv på, så jeg ikke længere kan tale om de forskellige 
identiteter inden for faget musikvidenskab – og dermed heller ikke om min egen 
identitet (dekanens krav med hensyn til advarslens pålæg om min deltagelse i 
en ”konstruktiv debat”, ytret mundtligt foran flere vidner den 10. januar 2012).  
Det bliver faktisk forbudt, at jeg fører en ligeværdig debat med faglig funderede 
argumenter. 
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4. I medierne bliver jeg udelukkende omtalt som vanskelig, gammeldags, paranoid, 
arrogant, intrigerende mv. Mange af mine studerende og andre kollegaer kan modsige 
disse krænkende karakteriseringer. Jeg selv har derimod aldrig ytret mig nedsættende 
om en kollega, hverken i medierne eller i de interne debatter. 

 
 
 

5. Tavshedskultur: Offentligheden må under alle omstændigheder udelukkes 

Det er en central strategi på Aarhus Universitet, at alt skal køres „internt“. Det bliver betegnet 
som ”loyalitet”, at man udelukkende fører interne diskussioner – og at de ansatte skal affinde 
sig med, at en diskussion overhovedet ikke bliver ført af ledelsen. 
Hvem der tør ytre sig offentligt, bliver udsat for chikaner med bebrejdelsen, at han/hun har 
været „illoyal“. Tavshedskulturen eller endda ”tavshedstyranniet” på universitetet er 
imidlertid blevet et kendt og omtalt faktum i den verserende mediedebat. 
 
Der findes flere strategier,  for hvordan universitetsledelsen med alle midler forsøger at 
afskærme konflikten fra offentligheden. Jeg kender disse strategier fra mit eget tilfælde, 
men jeg har fået bekræftet fra en hel række personer, at det her er helt normale strategier som 
bruges af danske universitetsledelser. Imidlertid bliver disse strategier også nævnt af andre 
vidner i medierne: 

a) konstruktion af angivelig ”fortrolighedsregel”, så at jeg ikke må tale om det, som jeg 
bliver udsat for (med inddragelse af juridiske paragraffer, hvis anvendbarhed i dette 
tilfælde i høj grad er tvivlsom); 

b) konstruktion af en såkaldt ”loyalitet”, som betyder ikke andet end total underkastelse 
under og lydighed over for ledelsen; 

c) forvandling af konsulternes ”situationsanalyse” til angivelige ”psykolograpporter”, så 
der kan kræves offentlighedslovens paragraf 13, stk. 1 nr. 6 om fortrolighedspligt; 

d) ingen står nogensinde ved det, som bliver sagt inden for AUs mure 
=> jf. journalisten Klaus Wivels udsagn om min situation, da han prøvede at 
interviewe ledelsen om konflikterne: ”Jeg har aldrig oplevet det på en offentlig 
institution, at ledelsen nægter i den grad at redegøre for det, som de gør.” (mundtligt 
udsagn, juni 2011) 

e) universiteterne nægter den offentlige diskussion 
=> Der føres skindebatter, som på ingen måde går ind på de konkrete kritikpunkter  
(jf. dekanens svar på min kritik i Poliken d. 13. juni 2011: hun fremfører statistikker, 
som intet siger om de faktiske forhold på AU) 
=> offentlige debatter på universitetet er organiseret på en måde, så man taler om et 
ekstremt bredt spektrum af forskellige, ikke sammenhørende aspekter under stort 
tidspres – til sidst tager ledelsen sine allerede affattede beslutninger og fremhæver, 
at ”vi har jo haft en debat” 

f) ledelsen jorder enhver form for debatforsøg med 2 standardargumenter: 
”Jeg kan overhovedet ikke genkende det billede, som du tegner.” 
”Det har du misforstået” (eller, mere brutalt: ”Det passer ikke.”) 

 
 
Strategien at holde alt internt går hånd i hånd med en målrettet isolationsstrategi på AU: 

- personer, der kommer udefra og ifølge dekanens ønske skal skabe noget nyt og 
øge fagligheden, bliver chikaneret og mobbet, indtil de enten underkaster sig 
eller forlader universitetet; 

- institutlederen har ingen interesse i samarbejds- eller finansieringstilbud fra 
personer, der kommer udefra og ønsker at arbejde på instituttet; 
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- Morten Kyndrup har gennemtrumfet det såkaldte 4-plus-4-system i phd-
uddannelsen: det er en strategi, der sikrer, at KUN studerende, som læser på 
Aarhus Universitet, overhovedet har en chance til at få et phd-stipendium 
=> det fører til indavl og censur:  
strategien absoluterer streamlining-processen, som helt generelt er anlagt i det 
danske phd-system (jf. min artikel om censur i Politiken fra 9. januar 2012) 

- næsten alle kollegaer på mit institut har fået hele deres uddannelse på AU og 
har arbejdet udelukkende på AU; 

- gæsteprofessorer er kun velkomne, så længe de er gæster og forsvinder igen – 
og så længe de holder foredrag, som passer til ledelsens linje  
(Jeffrey Kurtzmans foredrag om ”Business and the Humanities” var meget 
velkomment – indtil dekanen lagte mærke til, at det blev et kritisk foredrag); 

- der tales kun dansk i næsten alle kurser på IÆF; 
- det bliver fuldkommen ignoreret at der findes kulturforskelle og andre 

universitetskulturer i verden – hvem der bliver ansat på AU, har værsgo at 
tilpasse sig til den århusianske universitetskultur, selvom han/hun får aldrig en 
håndbog, hvor man kunne orientere sig om de talløse uskreve regler af denne 
kultur. 

 
Hvordan passer disse strategier sammen med AUs krav om at være et ”internationalt 
universitet” og om at byde ”verdensklasse“ til de studerende og de ansatte?? 
 
 
 

6. Konsulentudredningen som instrument for at kunne fyre mig 

Den udredning, som dekan Mette Thunø har iscenesat, er en målrettet strategi for at kunne 
fyre mig – en person, som offentligt har kritiseret de problematiske forhold på Aarhus 
Universitet. 
 
Der findes flere indicier på, at udredningen er en iscenesættelse og ingenting har med 
den ”ekspert-undersøgelse” at gøre, som dekanen angiveligt har sat i gang. 

a) Konsulenternes udvalg byggede lige fra starten på uligeværdige forhold og en 
fordrejet opgavestilling. 

b) Konsulenterne var overhovedet ikke ”eksterne” (som det er fastskrevet i dekanens 
notat fra 22. juni 2011). 

c) Hele udredningsprocessen bygger på falske udsagn fra konsulenternes side. 
d) Begge rapporter indeholder saglige fejl. 
e) Ledelsens ansvar og fejl bliver ignoreret 
f) Begge rapporter slår fast en forældet kliché, som hersker på danske universiteter: 

traumet om ”professorvældet”.3 
 
Konsulenternes endelige rapporter og dekanens adfærdsregler for mig er et fremragende 
eksempel for, hvordan en professor på et dansk universitet skal underkastes det system, som 
bliver skabt af fagledere, studieledere og institutledere, der mangler både kvalifikation og 
viden om akademisk arbejde. 
=> Jf. Problemkompleks 2 ”Konsulentrapporterne”. 

                                                 
3 Baggrundsbeskrivelsen som konsulenterne fik skaber en kunstig modsætning mellem ”en professor og en 
lærergruppe af 8-9 personer”. Jeg har lige fra starten henvist til, at det her er en gammel kliché, som går tilbage 
70ernes traume omkring ”professorvældet”, der stadig findes i den danske universitetsdiskussion. Det blev 
ignoreret. 
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Facit til sammenfatningen: 
 
Konsulentrapporterne er det instrument, som AUs ledelse har brugt for at kunne fyre mig, 
uden at der bliver talt om 

- en helt igennem problematisk struktur på AU universitet; 
- ledelsens ansvar for problemerne i min arbejdssituation; 
- mobning og krænkende handlinger; 
- en kompensation for de enorme skader, som AU har tilføjet min karriere, mit 

helbred og min finansielle situation; 
- ledelsens afstraffelse for min fremtræden i medierne, hvor jeg har henvist til 

generelle problematiske strukturer på mit universitet. 
 

 

 

 

 

Vedlagte dokumenter 

- den ”kontrakt” som jeg fik ved min ansættelse 
- indstillingen til min fastansættelse 
- dokument ”Notat og indsigelse” 
- kritiske ytringer om AU-musikvidenskabens udvikling af Thomas Holme Hansen og 

Erling Kullberg4 
 
Jeg har skriftlig dokumentation eller båndoptagelser for alle andre udsagn i min 
sammenfatning. 

                                                 
4 Disse to mails ikke er fortrolige: De indeholder ingen personfølsomme oplysninger og omhandler udelukkende 
arbejdsrelaterede emner. De blev sendt til hele kollegiet uden anmodning om at behandle dem fortroligt. Mine 
kollegaers ytringer er vigtige for mig, fordi de viser, at der åbenhart har været problemer på min afdeling og en 
decideret undertrykkelse af historisk undervisning og klassisk musikdannelse i mange år. – Mens jeg har en 
original-kopi af Thomas Holme Hansens mail til lærerkollegiet fra 11. november 2009, gemte jeg Erling 
Kullbergs åbne brev til lærerkollegiet kun som word-tekst og uden de nødvendige kilde-data. Jeg vidste dengang 
ikke, at denne mail kunne blive vigtig for en dokumentation. Alligevel kunne jeg se at indholdet var alvorligt, så 
jeg gemte selve teksten. Mailen blev sendt rundt kort inden lærermødet den 8. december 2009. 


