1

Dekorum ved Københavns Universitet?
Vesterbro, julen 2021
Sag: 21/17005

Kære Vibeke Suhr Pedersen (chefkonsulent i jura, KU),

Tak for skrivelse af 15. marts 2021 (lagt på nettet).
Men mine spørgsmål om Dekorum ved Københavns Universitet er ikke blevet besvaret.
Mit privatliv som fhv. KU-studerende er jo også KU-ansat professor emeritus Sten Ebbesens privatliv. Omtrent
halvanden hundrede uvedkommende personer ved KU og andre instanser er i dag blevet indblandet i sagen
(signaturer i sagsakter, med videre).

<I> Hvorfor har KU ingen regler for mandlige KU-ansatte vedr. Dekorum for seksuelt motiveret omgang med
generationen yngre kvindelige undergraduate KU-studerende – i afhængighedsforhold på KU?
<II> Hvordan får den KU-studerende sin eksamen, når omtrent hele instituttet er juridisk inhabil?
(”småfagsinstitut-problemet”).
<III> Hvorfor hjalp Humanistisk Fakultetssekretariat ikke den undergraduate KU-studerende med et studieskift?
Det var ikke godt, hverken for den undergraduate KU-studerende eller for KU-institutlederen at færdes i samme
(smågiftige) småfagsinstitut-miljø i 1990’erne, hvor den ene var afhængig af den anden, efter en forlist forlovelse
og samlivsforhold. (Jeg klyngede mig til studierne og til Middelalderbiblioteket, men det var jo ren undergang, da
Sten Ebbesen, med institutsekretær Hannah Krogh Hansen bagved, tog bøgerne fra mig i 1993). Sten Ebbesen
ville ikke tale med mig siden 1993. (Han skrev usandt vedr. ”vejledning” i 1994). Det ville også have været bedst
for institutleder Sten Ebbesen, hvis jeg havde skiftet studie, hvad jeg gerne ville, men dekan John Kuhlmann
Madsen afviste mig.
<IV> Hvorfor løser KU en gensidig emotionel krise under og efter en skilsmisse med en disciplinærsag imod den
KU-studerende? (I øvrigt en voldsom livskrise for den KU-studerende). Ville en samtale og en form for
”konfliktmægling” ikke være hensigtsmæssig, begge parter skal jo kunne fungere ved KU. En KU-institutleder har
også et ansvar overfor en undergraduate KU-studerende på KU. KU-institutleder Sten Ebbesen modarbejdede
åbenlyst den undergraduate KU-studerende vedr. biblioteksadgang, arbejdsadgang til mikrofilmsamlingen, med
videre, og professor Sten Ebbesen har gjort det samme så sent som i 2015 (dokumentation ved personalechef
Hanne Møller, Humanistisk Fakultetssekretariat). Det var institutsekretær Hannah Krogh Hansen, der spillede
parterne ud imod hinanden på KU i 1990’erne og bevirkede en disciplinærsag imod den KU-studerende. Den KUstuderende ville blot samtale - udenfor KU - med KU-institutlederen.1
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Alias: faren til parrets ufødte undfangelse i august 1991.
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<V> Uddannelsesstyrelsen (Ulla Kjær) havde ikke adgang til sagen i 2001. Hun så ikke sagsakterne. Hun så ikke
Sten Ebbesens skrivelse i 1999, som Dorrit Wivel copypastede uden kildeangivelse og erklærede for ”faktiske
forhold” (det var ikkefaktiske forhold). Der ligger to skrivelser, begge skrevet af Sten Ebbesen i 1999, på
sagsakterne i Københavns Universitets Arkiv. Dekan John Kuhlmann Madsen erklærede institutleder Sten Ebbesen
for juridisk inhabil i 1994, på min anmodning, fordi jeg var bange for Sten Ebbesen. De har heller ikke set
sagsakterne. De har ikke set, at chefkonsulent Dorrit Wivel under megen skriveri samt efter et møde i
Videnskabsministeriet, fik annulleret Uddannelsesstyrelsens skrivelse af 19. februar 2001. De kender
Uddannelsesstyrelsens skrivelse fra min hjemmeside, idet De henviser til skrivelsen i Deres skrivelse af 15. marts
2021, men De ved ikke, at den er annulleret, ergo: De har ikke set sagen i Københavns Universitets Arkiv.
<VI> Er det Dekorum for god opførsel ved KU, at HK-ansatte, AV-medarbejdere og personalechefer ved
Humanistisk Fakultetssekretariat fysisk forfølger/løber i flok efter en KU-kandidat - 27 år efter en skilsmisse? KUkandidaten er i øvrigt et indvalgt medlem af et lærd selskab på forskningssiden af KU, SAXO. Humanistisk
Fakultetssekretariat synes ofte ret uvidende om studier og forskning ved KU.
<VII> Hvorfor tog det Humanistisk Fakultetssekretariat 11-15 år at effektuere Rektorsekretariatets 2004bibliotekssærordning, trods flere hundrede rykkerskrivelser? Inklusive én rykkerskrivelse fra Folketingets
Ombudsmand i februar 2011. Hvorfor truede dekan Ulf Hedetoft mig i 2011 med at annullere
bibliotekssærordningen i stedet for at få den effektueret i praksis?
<VIII> Hvad er Dekorum for god opførsel ved Humanistisk Fakultetssekretariat? Også i 1990’erne bad jeg
Humanistisk Fakultetssekretariat (sekretariatschef Kirsten Stenbjerre) – skriftligt, flere gange, i 1997 og i 1998,
men forgæves - om ”en ordentlig og værdig behandling på KU”.
<IX> Skulle jeg vælge mellem professor Sten Ebbesen og Middelalderbiblioteket, valgte jeg Middelalderbiblioteket
(SAXO-biblioteket, Græsk og Latin). Det var sådan set også det jeg ikkefrivilligt ”valgte” (der var intet valg, jeg ville
ikke skilsmisse, men samtale) med et invaliderende savn af Sten Ebbesen og min familie (Sten Ebbesen, relationen
til Martha Aggernæs Ebbesen) i kølvandet. Denne her sag handler nemlig om studier og forskning, om mit liv og
min hverdag - hele livet. Men hvad er det for en livssituation at stå i som ung kvindelig undergraduate studerende
på KU? Det er KU’s ansvar, at KU ingen regler har overfor mandlige KU-ansatte vedr. seksuelt motiveret opførsel
overfor generationen yngre kvindelige undergraduate KU-studerende i afhængighedsforhold på KU. Også for mig
er livet ”familie, forskning og forskningsfamilie”, og da privatliv og forskning var smeltet sammen, står jeg i dag på
mange måder uden et liv. Jeg har f.eks. brug for arbejdsadgang til KU’s institutbiblioteker i hverdagen – hver dag.
<X> Seksuelle forhold mellem personer af ulige magt, generation og status på KU hører ikke hjemme på en
højere uddannelsesinstitution som Københavns Universitet, hvor så meget står på spil for den sårbare part, altså
den undergraduate KU-studerende. I mit tilfælde var jeg havnet i den livssituation ikkefrivilligt, dvs. uden
samtykke, i december 1989. Jeg var 22 år. Hvad for den ene part kan være en ”sommerfugl” kan for den anden
part være alvor og få livsblokerende (invaliderende) konsekvenser ved KU. Er det - Le Droit du seigneur à
l’Université de Copenhague?

med venlig hilsen,
Bernadette Preben-Hansen

