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Kære rektor,

Jeg vil bede rektor genoverveje min livssituation på KU, Det Humanistiske Fakultet. Jeg har en
personsag bag mig, der tog sin begyndelse den 15-12-1989 (IGLMs julefrokost), kl. 23.30, hvor
jeg i beruset tilstand - og uden samtykke - blev transporteret til en daværende docentinstitutleders privatadresse. Jeg er katolik.
Sagen kulminerede den 25-6-1999, hvor jeg på samme institutleders skriftlige anmodning og
påstande - og på min fortvivlelse udtrykt i e-mail - blev relegeret fra KU. Jeg var samlevende og
forlovet (14-3-1991) med samme person på dennes privatadresse igennem 1991. Vi arbejdede
halvandet år som lærer og elev på projektet Aristoteles’ Retorik i Latinsk Skolastik. Dekanen
erklærede professor dr.phil. Sten Ebbesen, f. 1946, inhabil i 1994. Han er emeritus 2016.
Relationen mellem professor dr.phil. Sten Ebbesen og jeg gik galt, da han i 1993 forhindrede
mig arbejdsadgang til de for studier og forskning nødvendige arbejdsredskaber i form af
fagbibliotek og mikrofilmsamling. Jeg blev chikaneret af kontorfuldmægtig Hannah Krogh
Hansen siden 1990 (hun stod bag institutlederens sociale beslutninger). For hende var jeg en
”rival”. Institutleder-docent Sten Ebbesen spærrede mine eksamener, da jeg blev kandidat i
1994. Han syntes at ville have mig ud af faget, også internationalt (cf. John Marenbon,
Cambridge 2008 og Laurent Cesalli, Genève 2012).
1999-2002 var jeg PhD stipendiat ved Groningen Universitet, Nederlandene, med nederlandsk
stipendium. Jeg lider af depression siden 1990’erne (suicidal 1999-2000 i kølvandet på den 256-1999). Depression er en introvert livssituation, der næres af social isolation.

BIBLIOTEKSORDNING
Jeg skrev for en biblioteksordning siden 1994. Den blev bevilget i 2004. Ordningen blev
effektueret i 2012, efter ombudsmandens skrivelse af 17-2-2011, men funktionerede først i
praksis fra 2015. Professor dr.phil. Sten Ebbesen blokerer desværre mikrofilmordningen (cf.
Ivan Boserup, Hanne Møller 2015). Sten Ebbesen & Co har taget ”sagen” med til Göteborg
Universitet, hvor jeg også er persona non grata (cf. Christina Thomsen Thörnqvist, Jakob Leth
Fink). Det er hans danske omgivelser, der gør min person til en dæmon, baseret på rygter om
KU-sagen i fortiden. Jeg undgår ham, hans danske elever og andre fra SAXO, græsk og latin,
især på KU. Vi omgås med distance på symposier i Europa siden 2000.

KU-KLAPJAGTEN
Den 9-3-2017 blev jeg vidne til en klapjagt efter et baghold på Det Humanistiske Fakultet,
forhallen til KU2. Jeg stod i Academic Books og så, hvordan personalechefen og en kvindelig
kontorfuldmægtig, der tidligere har chikaneret mig, kom løbende på jagt efter en person, de
ikke kunne finde. (Kontorfuldmægtigen tjekkede - med mit portræt i hånden - dametoilettet i
2011). Jeg stod og så på med tanken: ”Hvem leder de nu efter?” Så købte jeg en bog og gik
hjem. Tre dage senere lå et brev. Det var mig, der var genstanden for kvindernes løben-rundt.

KU-STUDENT
I efteråret 2015 blev jeg ansat som medarbejder på Folkeuniversitetet, Søndre Campus. KU-ID
kort udstedt den 13-11-2015.
Den 28-7-2017 blev jeg indskrevet ved KU (SAXO, historie).
Jeg samarbejder med SAXO forskningsansatte (historie) med henblik på publikationsaktivitet, og
intentionen med en indskrivning er at aflevere mine artikler og bogmanuskript som
eksamensopgaver og kandidatspeciale, og dermed er det min ambition at komme kvikt
igennem kandidatstudiet i historie ved KU. Som faghistoriker vil jeg have en chance for en
fremtid, som jeg ikke har som latinsk middelalderfilolog.
Mit formål er eksamen og ”legal” faglig kommunikation. Jeg vil fortsat arbejde på Det Kongelige
Bibliotek og Rigsarkivet, hvor jeg kan føle mig tryg.
Den 30-8-2017 blev min indskrivning annulleret under henvisning til relegationen 25-6-1999.
Jeg har i august omlagt min økonomi og erhvervssituation efter min KU-studieplads.

LATINSK MIDDELALDERFILOLOGI
Jeg er ved symposierejser siden 2000 kendt i europæiske forskningscirkler i middelalderens
filosofi / skolastik, men man undrer sig, at jeg ikke kan forsvare min PhD (cf. prodekan Mette
Thunø, 2-11-2009). Det kan jeg ikke på grund af min situation på KU, samt min vanskelige,

selektive og tidskrævende arbejdsadgang til vores fagbibliotek og mikrofilmsamling. ITrevolutionen har dog lettet arbejdssituationen.
Jeg rejser på håndskriftrejser til europæiske forskningsbiblioteker siden 2000, men det ville
være nemmere for en fattig forsker, om jeg måtte konsultere instituttets mikrofilmsamling og
ordningen fungerede i praksis.

DANMARKSHISTORIE I RUSLAND
Jeg er kendt og anerkendt i danske akademiske kredse på mit arbejde med Dansk
krigsfangehjælp i Rusland 1917-1920. Jeg publicerer og har holdt foredrag (Det Kongelige
Bibliotek, Rigsarkivet, Golden Days, med mere), men lever økonomisk som ufaglært i
weekenden. Jeg er initiativtager/organisator af et todages symposium på KB i 2014 og
legatmodtager (Hermod Lannung Fonden, med flere).
Jeg arbejder på en politisk biografi over Harald Scavenius, en fætter til Erik Scavenius.
Jeg samarbejder med SAXO og TORS forskningsansatte, men jeg lider også under en indre
angst, forårsaget af de tre-fire klapjagte, Det Humanistiske Fakultetssekretariat efterhånden har
organiseret på min person (2011 x2, 2017 x2). Jeg har meddelt ombudsmandsinstitutionen den
seneste i marts 2017. Kontordamen og personalechefen løb rundt med mit portræt i hånden,
da ingen kender mig personligt, og jeg bærer et KU-ID kort. Som hovedregel færdes jeg ikke på
Søndre Campus, men kan lejlighedsvist ses på KB, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek, hvor jeg
organiserede en velbesøgt foredragseftermiddag den 11-4-2016.

AKTINDSIGT
Jeg vil gerne bede om fuld aktindsigt og en komplet aktoversigt. Der må være sagsakter, der
ikke er i mit kendskab, for jeg forstår ikke rationalet bag behandlingen af min person på KU,
Humaniora. Ingen KU-sagsbehandler har nogensinde talt med eller set personen bag mit navn.

NÅDE
Jeg vil derfor bede rektor om nåde. Jeg vil gerne bede om en chance til at begynde mit liv forfra
og gennem eksamen og videnskabelige forsvar vise, hvad jeg duer til i forskning og uddannelse.
Jeg vil gerne have lov til at beholde min studieplads, men kun rektor kan give mig lov. Jeg er
filolog med et forskningsfag og vil en dag gerne forsvare min PhD.

mvh,
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