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Kære Hanne Møller,

Jeg har modtaget Deres skrivelse af 10-3-2017.

Jagten i KUA2’s forhal
Jeg vil bede Dem formå den ældre (c. 165 cm) hvidhårede kvinde med den
let plumpe statur og natur, om at undlade at bevæge sig i småløb,
handlende og talende med ophidselse, når hun ser mig. Hun er formentlig
HK-ansat på Søndre Campus. Forskersiden af KU kommer denne kvinde
som type ikke nær. Der er noget indædt insisterede i personkarakteren,
og der spores et triumferende ansigtsudtryk, når ræven er fanget (til
orientering er den 181 cm, bredskuldret og slank).
Kvinden er over årene løbet efter mig ved to skriftligt dokumenterede
lejligheder, og jeg har detaljeret redegjort for hendes
kommunikationsfacon overfor min person (14-9-2011, min skrivelse af 2210-2011: http://preben.nl/KU/KU14-9-2011.pdf), hvor kvinden stod med
mit portrætfoto i hånden, rystende og pegende på fortovet udenfor KU,
hvæsende: ”Det er der, du hører til!” Vidner vendte sig om for at se, hvad
der skete her. Jeg har noteret, at nærliggende dametoiletter bliver
rekognosceret under jagten.
Det klæder heller ikke Dem - Hanne Møller, HR- og personalechef - at
komme hastigt gående til småløbende i denne kvindes hæle, når jagten på

min person er indgået på KU, som torsdag, den 9-3-2017 i KUA2’s forhal,
kl. 14:15 til 14:25. Jeg så jagten på afstand (fra Academic Books), men det
gik først sent - meget senere - op for mig, at det var mig, De jagtede. ”Nå,
hvad sker der her? Hvem leder de nu efter?” tænkte jeg. Desværre
medbragte jeg ikke mit digitale kompaktkamera med videofunktion.
Dagen efter sendte De mig skrivelse af 10-3-2017 med påskrevet ”Q,
Kvikbrev” på kuverten. Det var mig, De ledte efter.
Jeg er bevidst, at De har kontaktet lektor emeritus Karl Christian Lammers,
samt formentlig har organiseret en modtagelseskomite på KUA2 foran
lokale 12.0.25, i dag torsdag, 16-3-2017, kl. 14:15.

KU, SAXO forskersiden og mig
De kan desværre ikke forhindre mig i at kommunikere med forskersiden af
KU, hvor jeg er vellidt og har personlige venner blandt de
forskningsansatte på SAXO (dog ikke Græsk og Latin) og andetsteds. Jeg
har intet ønske om at kommunikere med bureaukratsiden af KU. Jeg vil
dog værdsætte ikke at blive forfulgt i småløb og med ophidsede gemytter
eller se ukendte kvindelige personer med mit portrætfoto i hånden.

Aktindsigt
Jeg vil gerne bede om komplet aktindsigt.

Tid til sager
De må tilgive mig, at jeg ingen tid kan afsætte til redaktion af denne
skrivelse, da jeg har travlt med studier, uddannelse, forskning og
videnskabelige publikationer, herunder mine egne:
https://independent.academia.edu/BernadettePrebenHansen. Tiden giver
mig ringe rum til flere ”KU-sager”. Jeg skal i dagligdagen i forvejen vente
på 2004-bibliotekssærordningen, som det tog KU 11 år (1994-2004) at

oprette, samt yderligere 11 år (2004-2015) at bringe fra teori til funktion.
Mikrofilmordningen fungerer ikke i praksis.

Tillid
De kan måske forstå, at jeg kan have nogen vanskelighed ved at nære tillid
til Deres person, når De jager mig fysisk (KUA2, forhallen, 9-3-2017, kl.
14:15 til 14:25). Behandler De mig derimod urbant, vil tonen fra min side
naturligvis forandres. Jeg vil her undlade at opremse, hvad denne KU-sag
(Sten Ebbesen-sagen 1994-1999) har medført for mig i det civile liv i Kbh
og internationalt i udlandet. Professor Sten Ebbesen er en magtfuld mand.
Jeg bar på KU et KU-ID-kort som temporær medarbejder ved KU (Centre
under KU). Jeg var organisator af en forelæsningsrække på
Folkeuniversitetet Kbh i efteråret 2016:
http://www.magasinetroest.dk/index.php?id=4&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=1380.
mvh,
Bernadette Preben-Hansen
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