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Jeg skriver ikke til jer for at få hjælp, og heller ikke for at få svar, for jeg læser det ikke (!); har alt for

mange gange henvendt mig til et hav af div. instanser, og er her enten blevet ignoreret, eller talt til 

som om jeg ikke taler sandt, eller talt til i en overbærende tone - men kun fordi I måske har andre 

muligheder end jeg, og andre forbindelser, for at kunne få undersøgt universiteternes - hvis flere 

har en sådan praksis - ulovlige behandling af eksamenklager. Her en udtalelse af Simon Kollerup fra

2008;

“Og det er på høje tid at de studerende får hjælp, siger næstformand i den socialdemokratiske

studenterorganisation Frit Forum, Simon Kollerup: 

– Der er rigtig mange studerende som hvert år står med klager over en uretfærdig og måske 

endda ulovlig behandling på deres universitet, og i dag er det sådan, at vi som studerende står 

helt alene, når vi bevæger os ind i en 

klagesag” (https://www.dr.dk/nyheder/indland/studerende-mangler-ombudsmand?

rss=true fra 2008)

Herunder kan man læse at ankenævn under Aarhus Universitet i 2010 (sommereksamen) 

stadfæstede karaktererne i de ni sager der blev bragt for et 

ankenævn http://studerende.au.dk/fileadmin/site_files/filer_jura/dokumenter/undervisning/eksa

men/generel_infor/s10/klagestatistik_s10.pdf Brugte man nedenstående procedure, allerede 

dengang?

Jeg sendte min egen eksamensklage videre for at få den behandlet i et ankenævn. Allerede i første 

afgørelse var der noget galt, og sådan fortsatte det. 
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Jeg kunne se, at det var studiekoordinatoren der havde underskrevet ankenævnsafgørelsen, og ved

med sikkerhed at der aldrig har været nedsat et ankenævn. Afgørelsen er helt ekstrem 

problematisk både juridisk og fagligt. Jeg anmeldte derfor studiekoordinatoren for dokumentfalsk, 

men ikke personen alene, for jeg tror det var gjort på ordre/en procedure de plejer at bruge. Og tre

uger senere anmeldte jeg navngivne ledelsespersoner under Aarhus Universitet, fordi jeg igennem 

hele sagen havde informeret disse om hvad der foregik, og de kunne jo på den baggrund have 

reageret. Derfor ved jeg, at ledelsespersonerne er involveret. 

Politiet har ikke andet end forsinket sagen, og ignoreret mine henvendelser, og sagt at jeg ikke 

nødvendigvis var forurettet i sagen (forsøgte en betjent at sige til mig) - osv.  Det er helt vanvittigt 

at erfare hvilket system vi har i Danmark, hvor det der skulle være uvildige 'demokratiske 

institutioner' gør alt hvad der står i deres magt for at beskytte et universitets ledelse; ministerium, 

minister, politiet/retssystemet, medierne osv. 

Nu har jeg sagen hos statsadvokaten for Viborg, bl.a. fordi der er løjet i afgørelsen (standsning af 

efterforskning) fra en specialanklager. Om det er politiet der lyver eller den der har udtalt sig, ved 

jeg ikke. 

Jeg opgiver ikke før studerendes retssikkerhed ikke bare står skrevet på blankt papir, men også 

praktiseres i virkeligheden. 

Jeg stoler ikke på nogen mere, heller ikke jer, og det er jo ikke jeres skyld. Derfor er denne 

henvendelse blot endnu en i en lang, lang (endeløs) række, som et forsøg på, at jeg på et eller 

andet tidspunkt må støde ind i ordentlige mennesker, der ikke er bange (!)
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