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Whistleblowing. Forfatterskolen får nu en whistleblowerordning, hvor alle kan henvende sig med informationer om krænkelser begået af skolens
ansatte.

Arkivfoto: Finn Frandsen
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»Fuldstændig sindssygt, hvis
brevet ligger til grund for
fyringen«: Forfatterskolen
får kritik for at fyre sin
rektor på uklart grundlag
Forfatterskolens bestyrelse kritiseres fra �ere steder i branchen for at
fyre skolens rektor. I offentligheden ligner grundlaget for fyringen ikke
meget andet end 55 forfatteres bekymring over skolens kultur, siger
kritikerne.
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En lidt drastisk beslutning, kalder formanden for Dansk Forfatterforening
fyringen af Forfatterskolens rektor, Jeppe Brixvold.

Morten Visby mener, at fyringen er vagt begrundet af skolens bestyrelse. Så
vag, at den ikke er egnet til at standse rygterne om en dårlig kultur på
Forfatterskolen.

Fyringen kommer, efter 55 forfattere har underskrevet et fælles brev til
Forfatterskolens bestyrelse, hvori de beder bestyrelsen sætte gang i en
uafhængig undersøgelse af forholdene på skolen.

»Forhåbentlig foregår der hverken sexchikane eller upassende opførsel på
Forfatterskolen nu, men hvis der tidligere er foregået upassende opførsel,
mener vi, at der skal ryddes op i det, hvis Forfatterskolen også for fremtiden
skal bevare sit gode navn og rygte«, står der blandt andet i brevet.

Skolen opretter nu en whistleblowerordning, hvor enhver kan fortælle om
uacceptabel adfærd fra nuværende eller tidligere ansatte på skolen. Det
meddelte bestyrelsesformand Bodil Marie Stavning Thomsen fredag.
Bestyrelsen har desuden valgt at afskedige Jeppe Brixvold som rektor.

Hvordan de er kommet fra
opfordringen om at undersøge
kulturen på Forfatterskolen til at fyre
skolens rektor, forstår
forfatterforeningsformand Morten
Visby ikke.

»Det virker, som om der er noget af et
spring fra det ene til det andet«, siger
han. »Man kunne jo også have givet
rektoren pålæg om at få ændret i
kulturen. Eller man kunne have
meddelt, at man nu ville sætte en
undersøgelse i gang. Det ville umiddelbart virke som et mere naturligt første
skridt, men jeg kender ikke de nærmere bevæggrunde for fyringen«.

Han pointerer, at han ikke selv har læst brevet eller kender til den komplette
baggrund for fyringen og derfor ikke kan sige, om det i sidste ende er den
rigtige beslutning.

Lørdag sagde Bodil Marie Stavning Thomsen, at hendes bestyrelse ikke kunne
sidde et brev fra så mange meget kendte forfattere overhørig og derfor havde
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handlet.

Forfatter Lars Husum, der på Facebook har engageret sig i debatten om
fyringen, kritiserer også, at Forfatterskolens bestyrelse kan lægge et brev
formuleret i generelle termer til grund for at afskedige en rektor.

»For mig at se er det jo fuldstændig sindssygt, hvis brevet ligger til grund for
fyringen. Man fyrer ikke nogen på baggrund af en gruppe bekymrede
borgeres henvendelse«, siger han.

Han går ud fra, at der må være mere i sagen.

»Men fordi Forfatterskolens bestyrelse lægger ud med at tale brevets
betydning op, tænker man jo automatisk, at det må have en vis tyngde. Det er
tåbelig kommunikation, simpelthen«.

Ifølge Bodil Marie Stavning Thomsen har der ikke været nogen sager om
sexchikane siden 2015, da den daværende rektor, Pablo Llambias, måtte
forlade sin stilling efter klager fra en elev.

Men rygterne om sexchikane på skolen, som Brixvold selv lægger til grund for
fyringen, er ikke hele årsagen, siger hun nu.

»Når Jeppe Brixvold i pressen har sagt noget om indholdet af sin opsigelse,
siger han ikke det hele. Det er han i sin gode ret til, men det er kun en del af
sandheden«.

Hun vil ikke oplyse, om Brixvold var blevet fyret, hvis bestyrelsen ikke havde
modtaget brevet.

Lang historie for dårlig kultur
Katinka My Jones, forfatter og elev på Forfatterskolen 2005-07, husker en
»ubehagelig kultur« med forhold mellem lærere og elever, druk på skolen i
dagtimerne og »en kultur, hvor man blev raget på«.

I hendes tid som elev på skolen var Jeppe Brixvold underviser, og My Jones
understreger, at den senere rektor i hendes øjne »var en af de få, der ikke var et
røvhul«. Ifølge hende er det derfor ærgerligt, at han er blevet fyret. Men hun
mener stadigvæk, at han vendte det blinde øje til en dårlig kultur, der burde
have været stoppet langt tidligere.

»Jeg synes, det er så langt ude, at der er et så destruktivt og overgrebsagtigt et
miljø på Forfatterskolen«, siger Katinka My Jones.
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Siden skolens tidligere rektor Pablo Llambias stoppede i 2015, har der ikke
været en kultur for krænkelser eller sexchikane på skolen, mener Aske Severin
Juul Christiansen. Han var elev på skolen 2015-17 og elevrepræsentant i
bestyrelsen i samme periode.

»Det problem, der har været tidligere med Pablo Llambias, synes jeg ikke
findes længere. Jeg skal ikke kunne sige, om der er nogen, der har følt nogle
krænkelser, som jeg ikke har været opmærksom på, men det er virkelig ikke
noget, jeg har oplevet«, siger han.

Han havde regnet med at se Jeppe Brixvold sidde perioden ud som rektor og
ærgrer sig over, at skolen endnu en gang skal have omtale for sexchikanesager.

Kulturminister Mette Bock støtter bestyrelsens beslutning om at undersøge
kulturen på Forfatterskolen.

Læs også: Google fyrer 48 ansatte på to år efter anklager om
sexchikane

»Er der problemer med chikane, magtmisbrug og krænkende adfærd på
Forfatterskolen, skal det håndteres. Sidste år indførte de en adfærdspolitik.
Hvis den ikke har hjulpet tilstrækkeligt, så problemerne med krænkelser og
chikane er kommet til livs, skal bestyrelsen naturligvis handle«, siger hun.

Ministeren har ingen kommentarer
til fyringen. Hun går ud fra, at
bestyrelsen har sine grunde til at
beslutte dette.

Den nu forhenværende rektor Jeppe
Brixvold har ikke ønsket at medvirke i denne artikel.
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Politiken Historie: Magasinet der gør fortiden
levende
I Politiken Historie fortæller vi levende og troværdigt om
historien og dens betydning for verden her og nu.
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rabat på
Politiken Historie
- vores helt nye
historiemagasin.

Politikens
nyhedspodcast i
ørene
Få én særligt udvalgt,
aktuel historie leveret som
en 20 minutter levende
lydfortælling mandag til
fredag fra kl. 6 hver
morgen.

eddermame
også sært at
blive ældre

når dine børn
er på Youtube

Læs mere Læs mere og lyt med her

Forsiden
En fjer blev til fem høns:
Sønderjyske afviser massiv
intern uro
1 minut siden

Panelet: Vores friværdier vokser,
selv om det ikke føles sådan
1 minut siden

Danske millioner skal bekæmpe
korruption i afghansk politi
9 minutter siden

En ødselhed af naturoplevelser
venter i tre kroatiske
nationalparker
27 minutter siden

Otte mister livet under
tornadoer og oversvømmelser i
Italien
36 minutter siden

Slumlejr for filippinske
lastbilchauffører er ryddet
54 minutter siden

Litteraturkritiker om sin tid i
Nordisk Råds priskomité:
»Følelsen af, at alt, hvad jeg
sagde, kunne blive brugt imod
mig, var modbydelig«
1 time siden

Bør Løkke også true med at
nedlægge kommunerne?
1 time siden

SENESTE NYT

Huskøbere har fået
det nemmere i

 Filippinere bor i
’umenneskelig’
dansk slumlejr

KLUMMER

Ibyens
madskribent:
Københavns
restaurantscen
e lugter langt
væk af en
hastigt
bristende boble

FORBRUG OG LIV

Friske tal: Så
meget skal du
tjene for at
købe hus i hele
landet

DANSK ØKONOMI

Slumlejr for
filippinske
lastbilchauffører er
ryddet
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Endnu en mulig OL-vært får
kolde fødder
1 time siden

Ibyens madskribent:
Københavns restaurantscene
lugter langt væk af en hastigt
bristende boble
1 time siden

 

 
Aarhus og
hovedstaden

 

Skoleskyderi-generationen, der fik nok:
De voksne har givet op, så det er op til
os unge at redde Amerika

Danmarks Lærerforening:
Kritiske lærere får mundkurv
på af kommunen

KULTUR

Litteraturkritik
er om sin tid i
Nordisk Råds
priskomité:
»Følelsen af, at
alt, hvad jeg
sagde, kunne
blive brugt
imod mig, var
modbydelig«

UGENS ORD

Marianne
Rathje: Godt vi
slipper for det
franske hej-
tyranni i
Danmark
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Panelet: Vores
friværdier
vokser, selv om
det ikke føles
sådan
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7 dage til valget. 3
attentater. 13 døde:
Trump »er hadet og
vredens troldmand«

LARS IGUM RASMUSSEN

Bør Løkke også true
med at nedlægge
kommunerne?

DANMARK

Kredsformand: Vi skal
ytre os kritisk for
elevernes skyld
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Millioner af kinesere tilbeder unge mandlige idoler
med glat barnehud, eyeliner og læbestift. ’Frisk
kød’-idolerne kaldes de. Men nu har det statslige
kinesiske nyhedsbureau Xinhua fået nok:»Alt har
en grænse. Hvis man krydser denne grænse og
går over på den modsatte side, så er det ikke
tilbedelse af skønhed, men tilbedelse af grimhed«.

FOR ABONNENTER

IDENTITETSPOLITIK

Kinas 'frisk kød-idoler'
vækker vrede: Er disse
unge tøsede stjerner
rigtige mænd?

Ved midtvejsvalget er
alt på spil for 21-årige

Sheerica: »Det
skræmmer mig at

blive gammel i
Amerika, hvis man er

sort og fattig«
21-årige Sheerica Ware er vokset op med racisme.
Under midtvejsvalget kæmper hun for, at USA får
sin første kvindelige afroamerikanske guvernør.
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