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PRESSENÆVNET - fortsat.
REGNBUEN: VEDR PRESSENÆVNETS FØRSTE KENDELSE /27.JUNI1994
Bilag
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husintem medlemsliste.
3. Brev fra Kobenhavns Universitet I Sluctieadministrationen til Regislertilsynet, 2.juni.1994.
4. Fors(e pressemeddelelse fra Regnbuen. 21.cikrobcr 1993.
5. Smædebreve fra Per Åstrup Olsen, inel. den sort-okkuJte grund1m' "Book 771 Liber QZ".

6 Notat om Ekstra Bladets besk~'ldning om misbrug af okonomiske midler i Studenterhuset, [orar
1994.

7. Abent brev til Undervisningsminister Ole Vig Jensen: "Studenter og angst", l3.februar 1993.
8. Om sikkerhed i Studenterhuset, april 1993.
9. Præsentation af Regnbuen i Studenterhusets semesterfolder.

10. "Slaget om Studenterhuset", 5.dee 1993. •
ll. "Magten [æL pa kroppen: For:lva.{ eller underkastelse'?", dee 1993.
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ADVOKAT· fortsat.
HEJ CHRISTIAN HARLANG: VEDR. BREV TIL WSTITSMINISTEREN 120.ruNI 1994
FRA HARLANG: VEDR. BYRETSSAGEN D.5.SEP 1994/8 JUNI 1994
NOTER FRA I\ETSSAGEN 15.SEP 1994
UDSKRIFT AI' DOMSBOGEN -DOMMEN I 13.SEP 1994
ANKESKRIYI'LSER FRA ADVOKAT JENS CHRISTENSEN I 19.5EP 199~

BØDEFORLÆG PÅ KR.2162,50 I 17.0KT 1994 .

REGJSTEIlTlLSYNET - fortsat.
AKTINDSIGT VED PER SKIPPER FRA ARBEJDEREN 18.ruNI 1994
FØRSTE BREV FRA UNl VI JAKOB LANGE TIL REG1STERTlLSYNET 12.ruNl1994
BREV FRA HJcGJSTERTlLSTh'ET TIL REGNBUEN I 22JUNl 1994
REGNBUENS FØRSTE SVAR PÅ REGISTERTILSYNETS HENV. I 28.WNl 1994
MODTAGEI\lItlEV FR.". REGISTERTILSYNET I 19.JUNl 1994
UN1VERSITETETS "''IDET SVARBREV TIL REGISTERTILSYNET I 19.5EP 1994
FØLGEBREV FRA REGISTERTILSYNET I 29.SEP 1994

"''IDET SVAltOREVFRA REGNBUEN TIL REGISTERTILSYNET 118.0KT 1994
Bilag:

l - SV<irhreve fra Universitetet: a • skrivelse af 15.september 199--1; b - telebrev der
tilbagekalder skrivelse af 15.september 1994; c - ny skrivelse af21.september 1994
2 • ilre... fra Regnbuen til Kobenh3.vns Universitet: "Amnodning om tjenstlig
undCrS'Il:\dse og udtalels~ vedrorencle Srurlenterhuset, Regnbuen og Kobenhavns
Unjvcr~itd', 30.juni 199·..1-
3 • UlliVCf~itctsdirektor Peter Plenges fuldm.agt til Rektors Juridiske Konsulen[
Lars-Enk AlIin til at handle på hans vegne_
.... Artlkkr fra Ekstra Bladel d.20.oktober 1993.
5 - P:::tprn"r til og fra Pressenævnet.
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Kbh. d. 22/8 1994

Til:
Kritisk Retshjælp

ANMODNING OM JURIDISK VEJLEDNING.

Dette er en udløber afsagen ifm. razziaen mod StudenterhusetlRegnbuen d. 20 oktober 1993.
Som det fremgår afvedlagte notat "Sagen om konfiskationer ifrn. razziaen mod
Studenterhuset", det fremhævede afsnit s. 3-4, har vi grund til at formode, at politiet
gennemførte en ulovlig konfiskation afpapirer under razziaen. Grunden til denne formodning
kommer fra mundtlige og telefoniske oplysninger fra politiet selv.
Vi ønsker klarhed over dette forhold, og spørger derfor Jer, hvad vores muligheder er for at få
politiet til skriftligt at redegøre herfor.
Altså:
Hvad er vores muligheder for at fa skriftligt oplyst:

l. Hvilken ransagnings- hhv. konfiskationskendelse forelå (evt. efterfølgende)?
2. Hvilke ransagnings- og konfiskationshandlinger blev foretaget?
3. Var de øvrige bestemmelser vedr. ransagningIkonfiskation overholdt (vidne, ... )?

Kan en sådan henvendelse komme fra os - Regnbuen - som "skadelidte", eller skal det ske
gennem en advokat?

Politiet har ikke efterfølgende givet meddelelse til Studenterhuset eller Regnbuen - er det i
overensstemmelse med juraen?

Der ud over vil vi være taknemmelige for en vurdering afden juridiske situation, såfremt det
viser sig, at befØjelserne i politiets ransagningskendelse er overtrådt (kan en erstatningssag
komme på tale, og hvorledes fremmes en sådan osv.)
Tillige hører vi meget gerne andre kommentarer eller vurderinger ifin. sagen.

. med venlig hilsen

Regnbuen
Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
Tlf: 35 37 86 58

p.g.V

Jesper Lund
(privat tiL 31 35 98 ]7)
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Dette notat omhandler en del af sagen om rydningen af Student~rhusetd. 20. ok
taber sidste år. En sag, hvor Ekstra Bladet i anledning af, at der i et aflåst skab
hlev fundet 8 stykker kabel og et jernrør, fandt forsideoverskrifter som "Et op
sigtsvækkende fund af slag- og stikvåben" og liguende frem.
Det følgende omhandler det forløb, hvor en række papirer fra rådgivningsgruppen
"Regubuen" og fra "Studerende Mod Racisme" blev fjernet på en temmelig my
stisk vis. De omtalte papirer hlev indtil razziaen opbevaret i Studenterhuset.
Regubuen er en gruppe psykologistuderende, der arbejder med gratis psykologisk
rådgivning. I forbindelse med denne virksomhed udarb~jder vi en del faglige noter
og tekster, og en del af vores materialer indeholder fortrolige oplysninger fra råd
givningsforløb. Oplysninger, hvorom vi har tavshedspligt. Disse papirer holdes
indelåst. Yderligere er der for begge gruppers vedkommende tale om papirer om
handlende gruppernes aktiviteter: referater, kontaktpersoner, planlægning af mø
der og aktiviteter, oplæg osv.

Bladet." Bestyrelsen fik også at vide, at de kunne aihente foreningen Studenterhu
sets arbejdsmaterialer, men "hvis der er nogen fra Regubuen i miles omkreds fra
Studenterhuset, så kan I godt glemme alt om det hele."
Om formiddagen torsdag d. 21. oktober fik bestyrelsen af Allin udleveret en er
klæring der overdrog bestyrelsens nådighed over foreningens ejendom og midler til
Allin. Med denn~ erklæring fulgte en håndskreven note fra Allin til bestyrelsen:
"Hvis ikke vi aftaler dispositionsretten over kontt og rede penge vil politiet be
slaglægge alt med henblik på en bedrageriundersøgelse. (Underskrevet)
L.E.Allin. " Dette var nu blevet en betingelse for at bestyrelsen kunne få adgang til
foreningen Studenterhusets ejendele.
Senere samme torsdag mødt~s b~styrelsen med Allin ved døren til Studenterhuset.
Dokumentet var ikke skrevet under, da der i bestyrelsen ikke havde været tid til at
færdigbehandle sagen. Allin blev ophidset over dette, og fik best)Telsesformanden
til at skynde sig tilbage efter dokumentet. Og til personligt at underskrive det, med
godkendelse fra nogle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fik da
adgang til huset, sammen med nogle universitetsbetjente og Allin.
Et af bestyrelsesmedlemmerne bemærkede, at Regnbuens papirer allerede på det
te tidspunkt var blevet rodet igennem.
En række udpluk af vidneerkiæringer fra bestyrelsen kan belyse, hvad der derefter
skete:

FORLØBET.
Om formiddagen onsdag d. 20. oktober 1993 stod der at læse i Ekstra Bladet, at
Studenterhuset var lukket efter en natlig razzia. Denne razzia var gennemført af
en stor mængde politibetjente, heraf en del i kampuniform (Nogle vidner siger
100, nogle siger færre). Ved razziaen var der fundet 8 kabelstykker og et jernrør i
et aflåst skab.
En del studeuterhusaktivister samledes inde ved Studenterhuset. Da låsene var
skiftet om, fik vi af Studenterrådet lov til at opholde os midlertidigt i deres lokaler
i Krystalgade.
Allerede samme dag lykkedes det de fremmødte bestyrelsesmedlemmer at komme
til at tale med universitetes kontakt til Studenterhuset, juridisk konsulent ved uni
versitetet Lars-Erik Allin. Bestyrelsen havde svært ved at forstå. at fundet afkab
lerne skulle afstedkomme et så dramatisk skridt som en totaIlukuing af Studenter
huset. Allin var meget ophidset, og henviste til at "de jo bare kan læse Ekstra
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Et medlem af bestyrelsen, der også er med i rådgivningsgruppen Regnbuen, var
ikke med i Studenterhuset den torsdag. Istedet ringede hun samme dag til Allin;

.' -. '. .

",Jeg kontakter derfor denne for at få en aftale istand oin øjeblikkelig udleve
ring afRegnhuem. ejendde, J)et kan ikke lade sig gorti miujtlti/erLars-Enk
ADi/'/, mim af hvis Vi ønskeratjo. ejendtitene Udleveret, må Vi rette hemiendel~
se til Rektor Ove Nathan om mandag~n for at ja dem ndlevtird. Jeg gø~
Lars.:Erik Allin.opmærksom på, ai han som jUrist ligesa godt sOm jeg ved. at
kUn politiet kan beslaglægge ting og at Universitetet ikke kan gøre noget så
dant. Hertil svarer jurist Lars-Erik Allin "ja"l Men atnan handttirefttir or·
dYer.fru rektor. Og at politietm;~ b~9laglagt noget afRegnhu~materiaZ(t,
Samt at dtit resterendtivi! blivti tliget i forvaring afUmvimietet og kan bliw
udleveret efttir aftale mtidRek/vr mandag." . . .

Samme dag, 211101993, stod at læse i EkstraBladets. 4:
"Herndover fjernede politiet ringbind. dokumenter og papirer samt en række fa
ner.
Politiet og universitetet interesserer sig specielt for dokumenter, der kan fortæl
le om den autonome grnppe 'Regnbuens' aktiViteter."

Fredag, mandag og tirsdag prøvede jeg og andre aktivister fra Regnbuen at kom
me i kontakt med Allin og Rektor flere gange dagligt • ingen af gangene var det
muligt bare at komme til at tale med dem pr. telefon. Der blev lavet aftaler med
deres sekretærer om at Rektor ville ringe tilbage, at vi kunne komme i telefonisk
kontakt på et senere klokkeslet osv. Men der blev ikke ringet tilbage, og vi fik hele
tiden henboldende svar fra sekretærerne.

I et forsøg på at finde ud af, hvor vores materialer befandt sig, ringede jeg til poli
tiet, Store Kongensgade station, for at spørge dem, om de havde beslaglagt noget.
Jeg blev henvist til afdeling E, sikkerhedspolitiet. Af en lidt tvær politimand fik
jeg her at vide, at politiet kun gik efter våben, og ikke havde rørt andet.

Efter at vi tirsdag d. 26 oktober skriftligt havde gjort Rektor opmærksom på det
lovstridige i Universitetets fremfærd, fik vi skriftligt lov til at afhente papirerne.
Det viste sig at være besværligt.

Gennem bestyrelsesmedlemmer fik vi d. 27. eller 28. at vide, at Allin havde hæv
det, at have udleveret Regnbuens materiale. Den besked foruroligede os meget, så
jeg tog ind til Universitetet for at ta afklaret, hvor vores materialer befandt sig.
Det var ikke muligt at komme til at tale med hverken Rektor eller Allin. Og det
var ikke muligt at få materialerne at se, for det skulle gå gennem Allin, der havde
taget resten afdagen fri.
Sekretæren fortalte, at jeg kunne komme til at træffe Rektor senere på dagen. Da
jeg mødte op på det aftale tidspunkt kunne det dog ikke lade sig gøre alligevel, og
det kunne heller ikke lade sig gøre at lave en aftale med ham. Sekretæren forklare
de mig, at hun i mellemtiden havde ringet AIlin op - selvom han havde fri! - og
han havde forklaret, at vores papirer måske var udleveret, og at jeg ikke kunne
komme til at se papirerne, fordi de befandt sig indelåst et sted, som kun Allin hav
de nøgle til. Så ringede hun Allin op. Da sekretæren ikke kunne ta nogle brugbare
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svar ud afAllin - der råbte så højt, at jeg kunne høre med - opgav sekretæren, og
gav mig røret i hånden og sagde "du må hellere snakke med ham selv". Der gik et
kort stykke til, før Allin fandt ud af, at det ikke længere var sekretæren, der var i
røret. Så blev han meget tavs, og svarede i korte sætninger. Han sagde kun "nå",
når jeg konfronterede ham med det faktum, at han havde sljålet vores papirer. Og
han mente nok, at papirerne var udleveret, men han kunne ikke helt præcist sige,
hvis papirer, der var udleveret, eller til hvem - måske var det bestyrelsen for Stu
denterhuset, der havde laet udleveret deres papirer. Og at han var den eneste, der
havde nøglen til papirernes opbevaringssted, og den nøgle bavde han i lommen.
Så fik han stoppet samtalen.

Praktisk sknlle udleveringen aftales med universitetets vagtmester Bent Thorholt,
hvorfor jeg opsøgte ham. Da han på et tidspunkt mukkede lidt over det praktiske
besvær, forklarede jeg, at jeg synes de burde skynde sig at aflevere det materiale
tilbage, som Universitetet havde sljålet. "Nej, ikke Universitetet - Allin", sagde
Bent Thorholt.

Mandag d. I november lykkedes det os at få lov til at afhente vores materialer.
Papirerne befandt sig da i et kælder-opbevaringsrum, som vagtmesteren havde
nøgle til. Mens vi pakkede bilen med de fem flyttekasser og et par røde faner, stod
Allin på afstand og fotograferede os med et kamera med telelinse.
Da vi pakkede flyttekasserne ud, kunne vi se, at papirerne havde været rodet igen
nem. Og at det var gået lidt hurtigt. Nogle breve var kommet i de forkerte konvo
lutter og den slags. Og der manglede enkelte papirer, iøvrigt offentlige papirer
ifm. konflikterne i Studenterbuset.

DET JURIDISKE EFTERSPIL.
På det tidspunkt havde vi kontaktet en advokat. Han vurderede, at der uden tvivl
var tale om et oplagt brud på straffeloves § 155 om tjenestemisbrug fra Allins si
den. Den slags sager melder man til politiet, der så efterforsker sagen, og evt.
bringer den for domstolen. Jeg fik de fra bestyrelsen, som havde noget at berette,
til at give deres vidneudsagn; dele af dem er citeret her. Vores advokat meldte på
vores vegne sagen til Københavns politi, Nyropsgade station d. 29. oktober. Ved
lagt anmeldelsen var bl.a. de underskrevne vidneerkJæringer.

Svaret fra politidirektøren ved politiadvokat Ole Weikop kom d. 25. november.
De ville ikke tage sagen op. Begrundelsen lød på: "Efter retsplejelovens § 742,
stk. 2 iværksætter politiet efterforskning. når der er rimelig formodning om, at
et strafbart forhold, som forfølges afdet offintlige er begået. Jeg ftnder ikke, at
Deres anmeldelse indeholder oplysninger, der giver rimeligt grundlag for en så
dan antagelse. Jeg må derfor afvise deres anmeldelse ..."
Dette afslag tydede vi sådan, at de ikke var overbeviste om, at papirerne overho
vedet havde været beslaglagt. Og det på trods af, at ikke blot vidneudsagnene,
men også den skriftlige erklæring fra Universitetet om at vi kunne få udleveret vo
res papirer, var vedlagt anmeldelsen.

Den 8. december vedstod universitetsdirektor Peter Plenge i Radioavisen, at papi
rerne havde været heslaglagt. "M praktiske grunde", hvad det så end skulle bety
de. Med baggrund i dette ankede vores advokat d. 9. december Ole Weikops af
slag til Statsadvokaten for Køhenhavn, idet anklagemyndigheden ikke længere
kunne afvise, at der havde været tale om en beslaglæggelse. En båndoptagelse af
Peter Plenges ord i Radioavisen var vedlagt henvendelsen til Statsadvokaten.

Svaret fra Statsadvokaten for København, Hanne Bech Hansen modtog vi d. 3.
februar 1994. Hun havde indhentet en udtalelse fra politidirektøren v. Ole Wei
kop, hvori der bl.a. stod, at godtnok måtte papirerne anses for fjernet, men da det
hverken var i berigelsesøjemed eller kunne betragtes som "bortskaffelseshær
værk", var der ikke tale om en forbrydelse, som politiet skal efterforske. Hvorvidt
der var sket en overtrædelse af straffelovens § 155 om tjenesternisbrug var der ik
ke taget stilling til. På dette grundlag fandt statsadvokaten "ikke grundlag for at
tilsidesætte Politidirektørens vurdering af sagen og omgøre beslutningen", og
meddelte at afgørelsen ikke kan indbringes for højere administrativ myndighed.

HVAD SKETE DER BAG KULISSERNE?
Vi undrer os meget over dette forløb; både AIlins ulovlige beslaglæggelse af
vores papirer og politiets modvilje mod at tage sagen op.
En grund til politiets modvilje mod at rode op sagen kan være, at der er tale
om et forsøg på at dække over en ulovlig beslaglæggelse fra politiets side.
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Godt nok hævdede politiets afd. E. telefonisk overfor mig, at de ikke havde
rørt et papir i Studenterhuset.
Yderligere fik to aktivister fra rådgivoiogsgruppen under afhøringer i decem
ber måned ifm. 'våbenfundet' af politiassistent i afd. E, Leo F1oor, oplyst, at
politiet ikke havde nogen dommerkendelse til at beslaglægge papirer. De hav
de slet ikke forsøgt at opnå en, fordi det nok ville være for svært at få en
dommer til at skrive under.
Ud fra de oplysninger burde man kunne gå ud fra, at politiet ved razziaen
mod Studenterhuset ikke havde beslaglagt nogle papirer. Men papirerne i
Studenterhuset var rodet igennem allerede før Allin foretog hans beslaglæg
gelse. Og AIIio, der var vidne til razziaen, oplyste telefonisk torsdag d. 21.
oktober at politiet havde beslaglagt noget af Regnbuens materiale (jævnfør
ovenstående vidneerklæriog), hvilket stemmer overens med, hvad der var at
læse i Ekstra Bladet d. 21. oktober. Der ud over opdagende en aktivist fra
Studenterhusets fotogruppe en uges tid efter razziaen, at nogle af hans negati
ver var fjernet fra Studenterhuset. Han ringede til Store Kongensgade politi
station, hvor han blev henvist til Afd. E., Politigården, der kunne fortælle
ham, at hans negativer havde været beslaglagt af politiet ved razziaen, og at
politiet siden havde leveret dem videre til Rektors sekretariat!

Hvis det hænger sådan sammen, at Allins beslaglæggelse var et dække for den
ulovlige beslaglæggelse, som politiet allerede havde foretaget, må Allin have væ
ret varskoet om politiets problem allerede om onsdagen, måske om morgenen ved
razziaen, som han overværede.

Om det virkeligt er dette plot, der ligger bag hændelsesforløbet, ved vi ikke. Men
det virker ikke mindre underligt at antage, at det er Allin selv, der har rodet vores
papirer igennem, og at politiet ikke fjernede papirer ved ransagningen, og at det

bare er en uvildig juridisk vurdering, der ligger bag politiets modvilje mod at ef
terforske sagen.

Som det fremgår af det ovenstående, er der mange løse tråde i hændelsesforløbet
omkring razziaen mod Studenterhuset. Politiet har givet modstridende meldinger
og hverken politiet eller Allin ønsker at medvirke til en opklaring. Vi har gjort,
hvad vi kunne for at udrede hændelseforIøbet, men kan stadig kun gætte på, hvad
der er sket bag kulisserne.

Jesper Lund
/rådgivningsgruppen
Regnbuen
Griffenfeldsgade 41
2200 København N.
35378658



Regnbuen og Studerende Mod Racisme
SolidaritetsIlUset
Griffenfeldsgade 41
2200 København J\.
TIL 35 37 8658

Til
Registertilsynet
Christians Brygge 28"
1559 København V

Att: Michael Willemoes Larsen København IS.oktober 1994

MHT. UNIVERSITETETS FORKLARING
OPLYSNINGER (J.nr.: 1994-244-008).
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I det følgende skal vi kommentere Universitetets supplerende udtalelse (skrivelse af I9. september
1994 vi Universitetsdirektør Peter Plenge og Kontorchef Jakob Lange) om videregiveIse af
oplysninger fra Københavns Universitet til Ekstra Bladet.

For det første skal vi udtrykke vores tilfredshed med, at Københavns Universitet nu omsider
indrømmer, at der uretmæssigt er udleveret registeroplysninger om konkrete personer. Men vi skal
samtidig udtrykke vores dybeste mishag over, at Universitetet 2 gange før i samme 'illg har forsøgt
at lyve eller fuppe sig uden om. Det drejer sig om brev af 2.juni 1994 vi Jakob Lange og brev af
15.september 1994 vi Rektor Kjeld Møllgård, hvor sidstnævnte brev dog trækkes tilbage ved
telebrev af 16.september 1994.
I et tredje - og indtil videre sidste - brev af 21.september 1994 fra Universitetet vi rektor Kjeld
Møllgård orienteres Regnbuen om det samme brud på Registerloven, som i den supplerende
udtalelsen af 19 .september 1994 til Registertilsynet (det andet og tredje brev inklusiv telebrevet fra
Universitetet er vedlagt til orientering, jvfbilag I).

For det andet er vi af den optattelse, at Ekstra Bladets besiddelse af Universitets-interne
oplysninger kan være fremkommet på den af Universitetet angivne måde. Universitetets forklaring
godtgør på et minimum, hvordan Ekstra Bladet uretmæssigt tar tilgang til nogle særlige
karakteristika ved studerende og kandidater (orlov og kandidatår), som ikke forefindes andre
steder. Men vi finder ikke Universitetets forklaring som tvingende, dvs som værende den eneste
måde, hvor igennem Universitetet kan have udleveret sine oplysninger til Ekstra Bladet på. Og
dette baserer vi på det faktum, at Universitetets sammenligning af studentennatriklen med
Studenterhusets medlemsliste fører til et så groft vildledende og manipuleret resultat, som det er
tilfældet. Der skal en bevidst skadevoldende hensigt til, før sammenligningen kan falde ud som den
gjorde (jvf "Notat vedr. Ekstra Bladets påstand om brug af falske navne i Studenterhuset",
Regnbuen og Studerende Mod Racisme B.marts 1994; notatet var vedlagt vores første
henvendelse til Registertilsynet). Det skal her nævnes, at Universitetets ,sidste forklaring om de
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oplysninger, som Universitetet udleverer - om ilA" for aktiv studerende, "0 11 for orlov og 'lUll for
ukendt - til fulde underbygger og bekræfter samtlige de konklusioner, som der allerede er trukket i
ovennævnte Notat.
Hvad angår den .bevidst skadevoldende hensigt', så kan denne lokaliseres til tre navngivne
personer: Universitetets og rektors daværende juridiske konsulent, Lars-Erik AHin, SOm af
Universitetet også gøres ansvarlig for udleveringen, og Ekstra Bladets modtagere. journalisterne
Jacob Juhl og Anders-Peter I\;[athiasen. Men hvem af disse tre personer - eller om det er dem alle
tre i fællesskab - der foretager den bevidste vildledning, det har vi ingen nærmere oplysninger om.
Men vi hælder til den opfattelse, at Lars-Erik Allin og i hvert fald Anders-Peter Mathiasen i
fællesskab har vendt og drejet sammenligningen af matriklen og Studenterhusets medlemsliste på
den måde, at resultatet af sammenligningen er bevidst vildledende. Vi finder ikke, at den
vildledende sammenligning alene kan komme fra, at der ikke kunne søges på CPR-numre, som
Universitetet søger at (bort)torklare det med; tværtimod ville en søgning alene på navne
sandsynligvis resultere i, at navnebrødre og -søstre til Studenterhusmedlemmer ville komme
igennem nåleøjet - hvilket ville være en fordel for Studenterhuset! Og dette sidste har ikke været
tilfældet: tværtimod har man bevidst bort løjet hovedparten af de Studenterhusmedlemmer, der var
med i Regnbuen og i Studerende Mod Racisme, som også værende i Universitetets matrikel.
Vi finder derfor, at det kan være af interesse, at Universitetet foretager en uvildig genundersøgelse
for samtlige de personer, der er opført som medlemmer af Regnbuen og Studerende Mod
Racisme'. Og for at sige det med rene ord: Vi tror ikke på Universitetets sidste forklaring, før en
sådan genundersøgelse er foretaget. En sådan undersøgelse vil også nærmere kunne blotlægge,
hvordan den uretmæssige udlevering af matrikeloplysninger har fundet sted, samt hvem der kan
have sat den foretagne bagvaskelsesproces mod regnbuen og Studerende Mod Racisme igang. Vi
skal tilføje, at Universitetsdirektør Peter Plenge efter vores opfattelse er inhabil som forestående
denne undersøgelse, jvfvores brev til Københavns Universitet af 30juni 1994, jvfbiiag 2 (bilag til
denne skrivelse er ikke vedlagt, men vi fremsender dem gerne), hvad Rektor Kjeld Møllgård ikke
vil medgive os (jvf bilag l)
Vi skal i denne forbindelse udbede os en vurdering af, om Universitetet har handlet lovligt ved ikke
at journalisere det materiale, der er udleveret til Ekstra Bladet, eller ved ikke at journalisere, at der
har fundet en udlevering sted Gvf Universitetets skrivelse af 19.september s.2 til Registertilsynet,
og Universitetets svarbrev tilos af d 21.september 1994, s.2, hvor det indrømmes, at der ingen
journalisering har fundet sted)

For det tredje finder vi ikke, at Universitetet kan 'lukke' en nærmere undersøgelse af sagen ved
"ikke ..at finde .. grundlag for at iværksætte en .. (tjenstlig). undersøgelse af . (Lars-Erik Allin) .."
(jvf bilag l. side 4 i Universitetets skrivelse af 21.september 1994). Det er nemlig ikke Lars-Erik
Allin, der alene handler i forhold til pressen mv. Lars-Erik Allin handler på Universitetets vegne
omkring politiets indsættelse mod Studenterhuset d.20.oktober 1993 ud fra den konstnlerede

Hvad angår den manglende liste for Studenterhusmedlemmer, som Universitetet hævder
ikke at være i besiddelse af, så fmdes denne som bilag til "Notat vedr. Ekstra Bladets påstand om

'brug af falske navne i Studenterhuset". Dette notat er allerede i Universitetets varetægt dels
gennem en skrivelse (marts 1994) fra Regnbuen og Studerende Mod Racisme til Vagn Greve, der
forestod undersøgelsen af udleveringen af matrikeloplysninger til PET, og dels gennem brevet fra
os af 30. juni 1994 til Rektor Kjeld Møllgård. Ligeså er kopi af Studenterhusets medlemsliste
tilsendt Universitetet fra Registertilsynet (brev af 26.april 1994), omend kun den ene side af 2
åbenbart er modtaget. Dette omhandler sandsynligvis, at Universitetet ikke har været opmærksomt
på, at medlemslisten er optrykt på begge side af et papir.
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påstand om falske navne, og fra den 21.oktober handler Lars-Erik Allin på <!rundlag af en fuldmagt
fra Universitetsdirektør Peter Plenge (denne fuldmagt vedlagt som bilag 3)
Vi skal i denne forbindelse gøre opmærksomt på, at det er anklagen om falske navne, der bevirker,
at der også kan rejses anklage om ulovlig brug af økonomiske midler, hvilket endeligt trækker
anklagen om ulovlig magt i Studenterhuset med sig, for hvordan kan der ellers optræde falske
navne (Vedlagt Ekstra Bladets artikler fra d.20.oktober 1993, bilag 4). Som det er nu hænger
samtlige tre anklager stadig på os, og det selvom, der intet er i dem Gvf til eksempel forste
svarbrev (2l.januar 1994) fra Pressenævnet, side 7, hvor der afslutningsvis står: "Uanset den
upræcise oplysning om gruppen brug af falske navne finder Pressenævnet herefter ikke grundlag
for at kritisere Ekstra Bladet i denne sag". I Pressenævnets næste brev (24 august 1994) er dette
end ikke kommenteret og rettet, selvom har gjort opmærksomt på , at Ekstra Bladets oplysninger
på ingen måde er "upræcise", men slet og ret forkerte og løgnagtige Gvf vores skrivelse til
Pressenævnet af 27.juni 1994). I samme sammenhæng har vi forsøgt at få Pressenævnet til at vise
os den tekst, hvor vi i følge Ekstra Bladet "i følge vores egne skrifter føler . (os).. i slægt med bl.a.
Rote Armee Fraktion", idet dette skulle berettige "udtrykket Terrorister" om os Gvf s.6 i
Pressenævnets skrivelse af 20/2l.januar 1994), men end ikke dette finder man grund til at gøre.
Man hævder bare at det er tilfældet! Det skal også bemærkes, at Universitetet tager Pressenævnets
udtalelser til "notat", jvf s.4 i Universitetets brev vi Rektor Kjeld Møllgård af 21. september 1994.
Hele sagen vedr. Pressenævnet vedlagt som bilag 5.
Det er da også af overordentlig stor betydning for os, at Registertilsynets tilbagemelding til
Københavns Universitet vedr. den uretmæssige udlevering af matrikeloplysninger er så skarp som
loven åbner op for - ellers kan bagvaskelsesprocessen, der blev sat igang ved udleveringen af
oplysninger fra Universitetet, få lov at køre videre i en uendelighed.

Vi er selvfølgelig på det rene med, at det er Registertilsynet, der suverænt drager sine egne
konsekvenser overfor Københavns Universitet mht det forefundne og nu indrømmede bmd på
registerloven. Men hvis det på nogen måde overhovedet også er muligt at pålægge Københavns
Universitet at give et offentligt dementi og en undskyldning for sin uretmæssige handling ved at
udlevere registeroplysninger Qg det misbrug Qg de falske beskyldninger mod os, som udleveringen
af (falske) matrikeloplysninger logisk og tvingende trækker med sig, så er det vores opfaltelse, at
dette skal gøres
Hvis ikke ovenstående er muligt, hører vi gerne, hvordan vi selv kan fremme delte sagsaspekt til
anden side.

Vi står selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger

Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende Mod Racisme

p.g.v.
/'1h..- tJL

Stud.psyc!f.1esper Lund

~ fl."~.~~
Cand.psych Kalle Birck-Madsen



Bilag:

l - Svarbreve fra Universitetet: a - skrivelse af IS.september 1994
b - telebrev der tilbagekalder skrivelse af IS.september 1994
c - ny skrivelse af 21. september 1994

2 - Brev fra Regnbuen til Københavns Universitet: "Anmodning om tjenstlig undersøgelse og
udtalelse vedrørende Studenterhuset, Regnbuen og Københavns Universitet", 30juni 1994.

3 - Universitetsdirektør Peter Plenges fuldmagt til Rektors Juridiske Konsulent Lars-Erik Allin til
at handle på hans vegne.

4 - Artikler fra Ekstra Bladet d.20.oktober 1993.

5 - Papirer til og fra Pressenævnet:
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Rådgivningsgruppen Regnbuen
Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

side 4:
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Der er tilfojet en bemærkning om universitetets vurdering at mu
lighederne for at bringe yderligere oplysninger for dagen gennem
en tjenstlig undersøgelse af Lars-Erik Allins forhold.

:Hed venlig hilsen

,

Ref. DW J.nr. 10-110-1/92 21. september 1994
krt~~J
Kjeld Møllgård

Hermed fremsendes nyt svar på jeres brev til mig af 30. juni 1994
om Studenterhusets lukning.

I forhold til det tilbagekaldte svar af 16. september er der fo
retaget forskellige ændringer. Dette er sket efter en kritisk
gennemgang af de oplysninger om sagsforløbet, som universitetet
tidligere har modt~gBt fra Lars-Erik Allin, samt en fornyet vur
dering af disse oplysninger i lyset af registerforskrifterne.

Brevet er ændret på følgende punkter:

Side 2 t Ad pkt. L

universitetet må efter fornyet undersøgelse konstatere, at der
ikke har Været hjemmel til at sammenholde Ekstra Bladets liste
med studentermatriklen med henblik på at udlevere oplysninger om
studerendes status (a~tiv, orlov m.v.) til bladet.

I konSekvens heraf er formodningen Om, at Ekstra Bladet som led i
aktindsigten kun har haft adgang til sagsakter, der iøvrigt er
offentligt tilgængelige, slettet af brevet.

Univstllty ol CopsMIlQlln

Norregade la
P.O.B.2111'
DK 1017 Kobenh~vnK

Tel: -+ 45 353 22626
Fall;: -+4535322626
Telex: 22221 unicop u":
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" Ad pkt. 1:

Ad pkt. o;

Hed skrivelse af :)0. juni 1994 har I rettet henvendelse til mig
vedrørende de forhold, der førte til lukningen af studenterhuset
den 20. oktober 1993.

Indledningsvis skal jeg bemærke, at formålet med universitetets
undersøgelse af forholdene i studenterhuset var at søge fast
slået, om der i huset foregik noget, som stred nlod den l1lellem Kø
benhavns Universitet og foreningen Studenterhuset indgåede aftale
eller denne~ forudsætninger.

Ad pkt. 2:

Universitetet må i dag efter en fornyet vurdering konkludere, at
der ikke har været hjemmel i registerforskrifterne til at udleve
re de nævnte oplysninger til Ekstra Bladet. Det kan tilføjes, at
universitetets registerforskrifter er meget restriktive, hvad ud

levering af personoplysninger angår.

Lars-Erik Allin oplyser, at så vidt han erindrer, bestod Ekstra
Bladets liste af ialt :2 - J A4-sider, hvorfra bladet specielt var
interesseret i at få checket 20 - JO navne. Under arbejdet med at
sammenholde de pågældende navne med~atriklen blev der ud for de
enkelte navne på listen tilføjet et bogstav: "A" for aktiv, "o"
for orlov og "V" for ukendt, og muligvis også kandidatår for en
keltes vedkGmmende. I denne forbindelse er der så draget nogle
fejlslutninger som følge af de ovenfor omtalte vanskeligheder med
at foretage søgning på navn i universitetets database. Ekstra
Bladets journalister har ikke selv haft adgang til at se, i ma
triklen eller andre af universitetets registre, og blev iøvrigt
ikke oplyst om, hvordan man søgte at checke de forelagte oplys
ninger. Universitetet er ikke i besiddelse af den omtalte liste.
Den er formentlig enten leveret tilbage til Ekstra Bladets jour
nalister e\l~r makuleret sammen med ikke-jo~rnaliseringspligtigt

materiale fra Student~rhussagen.

I oktober 1993 rettede Ekstra Bladet henvendelse til universite
tet vedrørende studenterhuset, idet bladet rejste tvivl om en
række personers medlemsberettigelse og påpegede, at universite
tets økonomiske tilskud til Studenterhuset muligvis blev ydet på
et forkert grundlag. Ekstra)Bladets oplysninger blev underbygget
af en intern medlemsfortegnelse, nogle interne husaviser, nogle
mødereferater samt af oplysninger, som bladet havde fra personer
med tilknytning til Studenterhuset. I denne forbindelse forelagde
Ekstra Bladet Lars-Erik Allin en liste med nogle personnavne,
idet bladet ønskede at vide, om de pågældende var indskrevet som
studerende ved universitetet. Lars-Erik Allin foranledigede, at
Ekstra Bladets liste blev sammenholdt med universitetets studen
termatrikel. Da Ekstra Bladets liste ikke indeholdt cpr. nUmre på
de pågældende, kunne man kun søge på de angivne ,navne, hvad der
indebærer nogen usikkerhed, f.eks. hvis navne er stavet forkert
eller er mangelfulde.

21. september 1994J.nr. 10-110-1/92Ref. DW

Rådglvningsgruppen Regnbuen
Solidaritetshuset
Grlffenfeldsgade 41
2200 København N

Bemærkningerne om PKK-folkene faldt på et møde, der fandt sted
den 9. november 1993 på direktørens kontor med deltagelse af Pe
ter Plenge, Lars-Erik Allin, Studenterhusets forretningsfører An
nette Stæhr, Studenterhusets bestyrelsesformand Erik Albrechtsen
sam~ Kasper BØgh fra Studenterrådet. Annette stæhr og Erik Al
brechtSen har efterfØlgende oplyst, at ordvekslingen om PKK ud
spandt sig mellem dem og Lars- Erik Allin, efter a~ ~Qn havde
rejst sig fra mødet, og mens peter Plenge og Kasper BØgh var op-

~taget al at kigge i en bog. Der er derfor intet 'mærkværdigt i, at
denne samtale ikke er registreret af andre end a~ tre direkte in
volverede. Jeg finder iøvrigt ikke, at der i f0rbindelse med be
handlingen af sagen foreligger omstændighed~r, som medfører, at
universitetsdirektøren må anses for inhabil, og jeg må afvise je
res bemærkninger herom.

•....'
~ s .

. ' ....•~-"'~~
Unlvenlty ol COp."hDIICll1

NørrelliJde 10
P.O.B.2177
DK 1017 Kobenha\/fl K

Tel: +4535322626
F<lx: +4535322628
Tetel(; 22221 unio;:op dk

For så vidt angår PKK, har Lars-Erik Allin oplyst, at han på et
mode med pOlitiet inden aktionen mod Studenterhuset fik at vide,
at pOlitiet længe havde undret sig over, at autonome grupper, som
blev jagtet at politiet, altid forsvandt i nærheden af Rundetårn.



r == -

side 3 Side 4

Med vanlig hilsen

ikke kan yde støtte til individuelle rådgivningsvirksomheder. For
så vidt angår bemærkningerne om jeres fornyede henvendelse til
Pressenævn2t, har jeg iøvrigt noteret mig, at nævnet i sin ken
delse af 24. august 1994 har afvist genoptagelsesbegæringen.

"Politiet havde derfor overv~get huset i et sty~ke tid og havde i
denne forbindelse set nogle PKK-folk gA ind i huset. Dette havde
fundet sted i week-end'en den 9. og 10. oktober 1993. En senere
intern undersøgelse, som studenterhuset selv har foretaget, har
fastslået, at der i den omtalte week-end rent faktisk har befun-

i , det sIg to kurdere 1 studenterhuset. Det er dog ikke blevet be- Jeg skal afslutningsvis bemærke I at en tjenstlig undersogeise af

~
~;,:,i kræftet at der var tale om medlemmer af PKK Lars-Erik Allins forhold efter min bedste vurdering ikke vil kun-

'..'.:'-.•,::·:~'-----~~==:·::;::-:-:;-::::=--;:==:;:::7::::::::-==-~C=;:-O:::'-;;c-.·..,coc=~=== ne bringe nye oplysninger fr'ern. Under hensyn hertil samt til at
Vedrørende . jeres bemærkninger om Lars-Erik Allins behandl1ng a[t-------c-----------k~trrr__efter_~fe~le_~~~Eæder_&i~tLlLLn~~~d-universitetetmed:r- sagen om Studenterhuset skal jeg gøre opmærkso:n på, at Allin har månedens udgang, finder jeg ikke grundlag for at iv~rk!>ætte en
handlet efter bemyndigelse fra universitetets ledelse. Det må sådan undersøgelse.
erindres, at sagen startede med, at universitetet fik forelagt
oplysninger om, at man mUligvis udbetalte det økonomiske tilskud
til Studenterhuset på et forkert grundlag, sam-t forlydender om,
at der foregik ting i huset, som ikke alene var i strid med den
indgåede aftale, men tillige o~fattedc Ulovligheder. S~danne for
lydender er universitetet forpligtet til at tage initiativ til en
efterprøvelse af, og i overensstemnelse med vores faste praksi$
ved konkret ~istanke om ulovligheder, blev der rettet henvendelse
til politiet.._.

Under politiets ransagning af huset blev der som bekendt fundet
slagvåben. Disse våben var .ulovlige og blev beSlaglagt ved en
uanket kendelse i dommervagten. Den midlertidige fjernelse af pa
pirer fra Studenterhuset skete efter aftale med rektor, idet uni
versitetet på baggrund af fundet af Regnbuen5 slaavåben ikke
fandt det tilrådeligt at give gruppens medlemm~r adgang til hu
set, før sagen var blevet nærmere undersøgt. Der var således ale
ne tale om. at effekterne blev taget i forvaring med henblik p~

efterfølgende udlevering.

For så vidt angår Regnbuens pAstand oml at der ved udleveringen
øanglede enkelte dokumenter, har Lars-Erik Allin oplyst, at kas
~erne med gruppens effekter alene er blevet opbevaret, man har
ikke fra universitetets side qennemgået kassernes indhold. Uni
versitetet k~n derfor ikke anerkende noget ansvar for eventuelle
manglende dokumenter •

•
Jeg skal i denne forbindelse understrege, at Statsadvokaten for
København i skrivelse af 3. februar 1994 stadfæstede Politidirek
tørens beslutning af 23. november 199J om at a~vise politianmel
delsen af forholdet.

Ad pkt. 3:

Spørgsmålet om eksklusion af de to medlemmer at Regnbuen afgøres
i henhold til studenterhusets vedtægter. Det el' ikke noget, som
universitetet kan eller vil blande sig i, ligesom universitetet
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SIF VAG-0012 9409161609 FAX-0033 9409161609

ZCZC·VAG0012 P06 2621KØBENHAV
DKXX 00 DKCX 050
KØBENHAVN 50/37 16 1608

Telebreve

Telegrammer

Afsendelse

,
Telebreve og telegrammer

Telebreve er en tjeneste lil hurtig belordring al skriftlige meddelelser i indlandet.

Telebreve, som er indleyeret 111 Telegrafen for k1. 2Z, vil nlJrrlla\l lÆve udleveret

med første poslombæring den næste arbejclsdag.

Telegrammer er hurtigere ~ men dyrere. Telegrammer kan sendes, når LIer er

tae om haslerrle med::leJeJser.
Telecom Service har indgået aftaler med r~iQnal8 vognmandssammenslutnir.ger

om udbringning al telegrammer IOf Telegrafen dogret fundl j slarr sel Ilele (

Danmark"l. El telegram vil norrrall værE' lremme på den opgivne adresse i label

a~ et pat limer efler indfBVering til Telegrafen.

")Ti1 nogle adressesteder på småoer uden ...ejlorbindelse kan der ikke befcrdres

telegrammer. De lIesle at disse sleder er der etab'erel en ræld\ngsordning.

s!lledes at en h<J.stende meddelelse kan komme til en modtagers kendskab inden

fer et r11l"e1:g1 tidspunkt

Jndlevering lil Telegrafen kan tiooe sted PI. lele/on, telefax eUer telex dDgnet rundt

Retningslinier lor indlaxering og incllelexering lremg!lr al "Telefax Danmark" hhv.

hæHel "Telexskrivninger" - men kan også lås hos Telegrarens Oplysning.

TELEGR1lH
Regnbuen - Kalle Birck-Hadsen,
Jesper Lund eller SØren Kruse Nielsen
Solldarltetshuset
GriffEnfeldtsg~de 41
2200 København N

Vi har konstateret, at universitets brev af 15. ds. til jer på visse
punkter ikke er korrekt. Idet vi skal beklage dette, trækkes brevet
her~ed tilbage. I vil snarest h~re nær~ere.

Hed venlig hIlsen Dorrit Wivel, ledelses sekretariatet.

KØbenhavns Universitet
NØ rregade 10
1017 København K

16. september 1994

Pr. lele/en:

Pr. lelefax:

Pr. lelex:

Ring til Te!egralen på lIl. 122

Send til Telegrafen på nr. 80301046 (Grent Nummer).

Send iii TelE19rafer på telex 00170 Hg ok.

(
NNNN

Telegrale.,:, Op!r~rn~, III. 168 I<:an give ~erJigere oplysninger om jnoen\andsl<:~.

lelebreve og telegrammer samt om telegrammer t~ udlandet

Telecom Service
Telegrafen t

~COM
JIjjjj" DANMAR/<
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Rektor

Side 2

Ad pkt. 1:

Med skrivelse af 30. juni 1994 har I rettet henvendelse til mig
vedrørende de forhold, der førte til lukningen af Stud~nterh\lset

den 20. oktobe~ 199).

Indledningsvis skal jeg bemærke, at formålet med universitetets
undersøgelse af forholdene i Studenterhuset var at søge fast
slået, om der i huset foregik noget, som stred mod den mellem Kø
benhavns Universitet og foreningen studenterhuset indgåede aftale
eller dennes forudsætninger.

Rådgivningsgruppen Regnbuen
solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

Ret. DW J.nr. 10-110-1/92 15. september 1994

I oktober 199J rettede Ekstra Bladet henvendelse til universite
tet vedrørende studenterhuset, idet bladet rejste tvivl om en
række personers medlemsberettigelse og påpegede, at universite
tets økonomiske tilskud til Studenterhuset muligvis blev ydet pl
et forkert grundlag. Ekstra ~ladets oplysninger blev underbygget
af en intern medlemSfortegnelse, nogle interne husaviser, nogle
mødereferater Gamt af oplysninger, som bladet havde fra personer
med tilknytning til Studenterhuset. I denne forbindelse forelagde
Ekstra Bladet Lars-Erik Allin en liste med nogle personnavne,
idet bladet ønskede at vide, om de pågældende var indskrevet som
studerende ved universitetet. Da dette var oplysninger, som bla
det havde krav p~ i henhold til offentlighedsloven, lod ~an der
for listen sammenholde med universitetets matrikel. Da Ekstra
Bladets liste ikke indeholdt cpr.numre p~ de p~gæld~nde, kunne
man kun søge på de angivne navne.

Ved søgning på personnavne er universitetets database imidlertid
meget følsom. Enhver uoverensstemmelse med de registrerede oplys
ninger vil således medføre, at man leder forgæves efter den på
gældende. En enkelt stavefejl i et navn, et manglende punktum ef
ter en forkortelse af et mellemnavn eller ~nure unøjagtigheder
vil derfor resultere i, at søgningen ender med et negativt resul
tat.

Ad pkt. o:

Bemærkningerne om PKK-folkene faldt på et møde, der fandt sted
den 9. november 1993 på direktørens kontor med deltagelse af Pe
ter Plenge, Lars-Erik Allin, Studenterhusets forretningsfører An
nette Stæhr, Studenterhusets bestyrelsesformand Erik Albrechtsen
samt Kasper BØgh fra Studenterrådet. Annette Stæhr og Erik AI
br~ch~~~n har efte~følgend~ opl1jt, at o~dv~k~lingcr. cm PKY. c~

spandt sig melle~ dem og Lars- ~rik Allin, efter dt man havde
rejst sig fra mødet, og ~ens Peter Plenge og Kasper BØgh var op
taget af at kigge i en bog. Der er derfor intet mærkværdigt i, at
denne samtale ikke er registreret af andre end de tre direkte in
volverede. Jeg finder iøvrlgt ikke, ~ der i forbindelse ~ed be
handlingen af sagen foreligger omstændigheder, som medfører, at
universitetsdirektøren må anses for inhabil, og jeg må afvise je
res bemærkninger herom.

UnhrCluify o, CapBllhagGn

Nilrrtgade 10
P.O.B.2117

DK 1017 Kilbenhavll K

Tel: i- 45 353 22626
Fax: +45 353 2262Q
Telex: 22221 LJnicop dk

Universitetet er ikke i besiddelse af en kopi af Ekstra Bladets
liste, men Lars-Erik Allin oplyser, at så vidt han erindrer, var
der tale om 2 - J A4-sider, hvoraf bladet specielt var interesse
ret i at få checket 20 - JO navne. Under arbejdet med at sammen
holde de pågældende navne med matriklen blev der ud for de enkel
te navne på listen tilføjet et bogstav: "A" for aktiv, "O" for
orlov og "U" .tor ukendt, og muligvi5 og5å kandid.:Jtår for enkeltes
vedkommende. I denne forbindelse er der så draget nogle fejlslut
ninge\ gl)1l1 føll,i~ Cif de OVl=fll:I.:/L unttcsltt:: vansko=lig"O=;:]O=l." i""'o1 &t fo
retage søgning på navn i universitetets database. Ekstra Bladets
journalister har ikke selv haft adgang til at se i matriklen el
ler andre af universitetets registre, og blev iøvrigt ikke oplyst
om, hvordan man søgte at checke de forelagte oplysninger. S~ vidt
det i dag er muligt for universitetet at konstatere, stammer de
o~lysninger, som Ekstra Bladet som led i deres adgang til aktind
sigt har fået herfra, alene fra de sagsakter, som er omfattet af
Offentlighedslovens regler, de offentligt tilgængelige valglis
ter, samt oplysninger fra Københavns Universitets ~rbøger, hvoraf
det fremgår, hvem der de p~gældende år har aflagt kandidateksa
men. Ekstra Bladets efterfølgende behandling af disse oplysninger
kan universitetet ikke påtage sig ansvaret for.
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Side 3

Ad pkt. 2:

For så vidt angår PKK, har Lars-Erik Al1in oplyst, at han på et
møde med politiet inden aktionen mod Studenterhuset fik at vide,
at politiet længe havde undret sig over, at autonome grupper, som
blev jagtet af politiet, altid forsvandt i nærheden af Rundetårn.
Politiet havde derfor overvåget huset i et stykke tid og havde i
denne forbindelse set nogle PKK-folk gå ind i huset. Dette havde
fundet sted i week-end1en den 9. og la. oktober 199]. En senere
intern undersøgelse, som studenterhuset selv har foretaget, har
fastslået, at der i den omtalte week-end rent faktisk har befun
det sig to kurdere i studenterhuset. Det er dog ikke blevet be
kræftet, at der var tale om medlemmer af PKK.

Vedrørende jeres bemærkninger om Lars-Erik Allins behandling af
sagen om Studenterhuset skal jeg gøre opmærksom p!, at Allin har
handlet efter bemyndigelse fra uniVersitetets ledelse. Det m!
erindres, at sagen startede med, at universitetet fik forelagt
oplysninger om, at man muligvis udbetalte det økonomiske tilskud
til 'Studente~huset p! et forkert grundlag, samt forlydender om,
at der foregik ting i huset, som ikke alene var i strid med den
indgåede aftale, men tillige omfattede ulovligheder. S!danne for
lydender er universitetet forpligtet til at tage initiativ til en
efterprøvelse af, og i overensstemmelse med vores faste praksis
ved konkret mistanke om ulovligheder, blev der rettet henvendelse
til politiet.

Under politiets ransagning af huset blev ·der som bekendt fundet
slagvåben. Disse v!ben var ulovlige og blev beslaglagt ved en
uanket kendelse i dommervagten. Den midlertidige fjernelse af pa
pirer fra Studenterhuset skete efter aftale med rektor, idet uni
versitetet p! baggrund af fundet af Regnbuens slagv!ben ikke
fandt det tilr!deligt at give gruppens medlemmer adgang til hu
set, før sagen var blevet nærmere uad~rsøgt. Der var s!ledes ale
ne tale om, at effekterne blev taget i forvaring med henblik på
efterfølgende udlevering.

For så vidt ang!r Regnbuens p!stand om, at der ved udleveringen
manglede enkelte dokumenter, har Lars-Erik Allin oplyst, at kas
serne med gruppens effekter alene er blevet opbevaret, man har
ikke fra universitetets side gennemg!~t kassernes indhold. Uni
versitetet kan derfor ikke anerkende noget ansvar for eventuelle
manglende dokumenter.

Jeg skal i denne forbindelse understrege, at Statsadvokaten for
København i skrivelse af J. februar 1994 stadfæstede Politidirek

tørens beslutning af 2J. november 199J om at afvise politianmel
delsen af forholdet.

side 4

Ad pkt. ]:

Spørgsm!let om eksklusion af de to medlemmer af Regnbuen afgøres
i henhold til Studenterhusets vedtægter. Det er ikke noget, som
universitetet kan eller vil blande sig i, ligesom universitet~t

ikke kan yde støtte til indiv~duelle rådgivningsvirksomheder. For
s! vidt ang!r bemærkningerne om jeres fornyede henvendelse til
Pressenævnet, har jeg iøvrigt noteret mig, at nævnet i sin ken
delse af 24. august 1994 har afvist genoptagelsesbegæringen.

Med venlig hilsen
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Norrebro d. 3D. juni 1994.

TIL
KØBENHAVNS UNlVERSITET
N0RREG.'-\DE 10
POSTBOX :z \77
1017 KØBENHAVN K.

Rådgivningsgruppen Regnbuen
SolidariteLshuset
Grill'enfeldsgade 41
2.100 Kobenhavn N.
35-37.86.58

ATT: Rektor Kjeld :\JolIgård og Prorektor Jens Brinckner.

ANMODNING OM TJENSTLIG UNDERSØGELSE OG UDTALELSE
VEDRØRENDE STUDENTERHUSET, REGNBUEN OG K0BEN
HAVNS UNlVERSITET.

Vi skal hem1ed rette henvendelse til Københavns Universitet med <JIlfTlodning om undersøgelse og belys
ning afde forhold, der fone tillukningen afSrudemerhuset d.::?:O,ok1ober 1993. Samtidig må ...; også bede
om. at processen efter lukningen undersøges og belyses så grundigt som muligt. Vi rdter denne hen"en
delse, dels fordi vi selv som psykolo,s>1sk srudemerrådgivningsgruppe blev - og stadig er - meget ramt af
betingelserne i og omkring lukningen afSludemerhuset, dels fordi det og~ må være i Universiletes inte
resse al tage en forsomt opgave, tor ikke at sige et dolkellig, fra sidste administalionsperiode op.
Vi finder selv, at Universitetet., ved de emlx"'<ispersoner der var direkte a1.10rer og/eller udtalle sig om
Srudemerhussagen, ikke levede op til al handle J...-valificeret i at tackle og oPUJse et heLzforsøg, ikke bare
mod en meget stOr del afdets egne studerende, men også mod den frie ytringsret indenfor egne universi
tære rammer - og uden }1ringsret., hvordan kan universilelet så leve op til sin egen forpligtelse om grund
\lidenskabelig fors~n\I1~ undPl".isning c;:::; f'J!"!!,jdli..rlg. S0æ de! !:ende1l1ærk~ delS ee~ b ...'1did?t~r ~el'! sk2.!
..idereføre efter dt,."reS embedseksamen

Vi har delt denne henvendelse op i Lre puru.1er, hvor det forste allgår sporgsmålel om falske n;\Vlle, og
herunder spørgsmålet om brud på Registerloven (pk1 1). Det andet puma omhandler specifi"-1 jurist
Lan-Erik AUins rolle op til og efter Studentertmslnkningen (ph 2). Tredje punkt allgar kOllsel.."Ven
seme nflllknillgen afStudenterhusel (P\..1 3). De tre pun\..1er hænger snævert sammen.
Men inden de nænnere beskrives, er ..i nodt til al berore sel..'e sagsbehandlingen lIf denne henvendelse
(pk, O).
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PUNk'T O: OM SAGSBEHANDLiNGEN AF DENNE HENVENDELSE

Da vi ikke kender den f1æmlere infoml3rionsgang på Købeohavns Cniversitet efter re~1orskiftet., må vi
gDre oj:mærksom på. at h"";s det specielt er Universitetsdirektør Peter Plenge' s opgave at frenyne denne
skrivelse til rektor og pmrekwr"~ er Peter Plenoe inhabil. Dette grunder sig i fulgende forhold;
For det wrste udW.~e Peter Plenge et snævert og intrigedannende parløb med universitetets daværende
jurist Lars-Erik Allin om det h.ik~æde Stuclenterhtti. Specielt skal fremhæves rruxleme, hvor Lars-Erik
Allin j to omgange fortæner be:slyTelsesfonnanden fra Srudenll::rhuset, Erik AJbrecnl5Cl\ og Studenterhu
sets daglige leder. Annette Stælu", al Politiets EfterretningsTjeneste (PET) er i besiddelse affotografier af
PKK-fotk i Studenietbuse!. LatrErik AJlin benægter senere sine udtalelser i en redeg.arelse, en redegø
relse som Peter Plenge godrager - og dette på trods at: at Peter Plenge selv dellog i ml:xlt::lne, ilg p.::rson
librt har OveMeret mindst eeo af de gange. hvor Lars-Erik AlIin udlaler sig om PKK·fotografier. Peter
Ple:nge benægter senere al have overhørt .I\.llins udtalelser. Dette fik som konsekvens, at personerne fra
Studenterhuset udtaJle, at de var villige til at bevidne del sagte fra LarrErik Allins side j renen, hvis delte
sJ..-uUe blive ruxivendigt, men også at Lars-Erik A1Iin blev sal fra sin post som forhandler om genåbning af
SludeIlleriJU5Cl: Gvf her Blok A: bilag 1,2 og J: [nfonnation d.29 og 30. november, og Berlingske Ti
dende fra d. 3D. november 1993).
For det andet forsøgte Peter Plenge at dække over fuktiske forhold omkring beslaglægggelsen afblanc.!t
andet fonroligt klient-materiale Ihs Regnbuen. Først under hårdt pres indrømmede Peter Plenge i Radio
;r,.isend.8.december 1993, k1.18JO, at der ha....de fUndet en beslaglæggelse sted.
Endeligt skal det også 'nævnes, at LanrErik Allin fik myndighed "lit at handle på mine ....egne, i alle
sP'lrgsmål ....edrmende Srudenterhuset"(Bemyndigelse wldt:lskrevet Peter Plenge d.21.0l-..'1ober 19Q.l;
Vedlagt i Blok C), hvilket sammennoldt m:d ovenstående udeJnkker Peter Plenge som behandler af
sagen.

PUNKT I: BRUG AF FALSKE NAVNE l STUDENTERHUSET.

Den væsentligste begrundelse fra Univen.iletets side for al skride lil handling ovenor Studenlerl'wsel ....ar,
al Regnbuen· og Studerende Mod Radsme - betjente sig af "et stort antal falske n..vne"(Ekslra Bladet
d.20.o1..1ober 1993, s.4, hvor der referer~ ril Lars-ErikAllin som repræsentant for Kobenhavns Universi
tet i dette forhold). De "fulske navne" blev konstateret v1a Ekstra Bladets kontal..'1 og samarbejde med
Universitetet, og påstanden om fålske navne blev så j andt:n omgang anvendt som lavine å la fØlgende 10

giskerækkefulge: er der fulske navne, så er der også misbrugaftiJståede midler, og kan dette lade sig gø
re, så må der også eksiSlere en eller anden illegitim magt, der fure·tår dette (For den usande påstand om
misbrug af økonomiske midler. se "Notat om Ekstra Bladets beskyldning om misbrug af økonomiske
midler i Studenterhuset",jvfBlok E, bilag 6; Og for den inkriminerende besL)rldning om at sb."ll1le være en
"iUegitim magt", se- Blok E, skrivelsen ri! Pre:ssenrmct aI27juni 1994).Vi skal her - som a1\e aIldre ste
der ~ gøre opmærksom på, at der ingen falske navne var i Regnbuen, men dog la stavefejl i Studentemu
sets liste over medlemmer i Studerende Mod Racisme - mea der. i en medlemsliste, h....or der i indlednin
gen udtJykkelib'!. slår, at det er en ~eldiste. Vi skal her henvise lil vores "Notat vedr. Ekstra Bladets på
stand om brug af falske navne j SllldenlerfJuset"(vedlagt som biias i Blok B), der også indeholder kopi af
Studenternuset:s tjekliste for medlemmer afStudentemuset:. Og vi skal gøre den tilfojelse, at de to stave
fejl i listen over Studerende Mod Raci~le er så åbenbart: sta'..efeil (fanda fremfor Tanya. og Harild
fremfor Hamid), at der må være el skadevoldende sigte på spil for at få dette lit at fremstå. som om Stu
derende Mod R.ascisme - og; også RegOOuen! - har betjent sig af"et stort anlal falske navne".

Tll yderli,gere belysning afovenståel1de vil vi ,gerne ciJere EksJra Bladet Ira d20.ohober 1993, 54:
....ar man [Universiletet] blevet bekendt med, at el stort antal falske navne havde udlo:it den oflentlige stot
le, og; viste her, at "autonome· grupp.:-r havde den reelle ITUlgl" over Srudenlerhusct".
Vi ro! således gøre gældende, at fejlen ikke alene kan være en bevidst løgn fra Ek.:,'ra Bladets side, mt:n
at Universitetel bærer et ston ansvar for, at en sarrunertligning kan fJld~:>å bC\id:it vildledende og IDgnag
tigt ud, som det e1" tilfa:!(]et
\Ii har i denne forbindelse bedt Registenilsynet OrT) al gå ind l sagen, specielt mctl hen\isning til. at Eb1ra
Bladet er kommet i be:.iddelse af så sp.."Cifikke og\ikke offentbgt tilgær.ge~gt: universitet50plysninger, at
nogen på Universitetet må have brudt Rq;islerluven. Vi har \-'cdlagt den hidtidige korrespondance med
Registertils-)TIet som Blok B, nenmder del undvigend<:: svarbrev fra Studiea.dmir,istrationen v/Jacob Lan
ge. Desforuden venter vi stadig på svar på vores hem·enddse til Vagn Greve, J<rimjnali~--usl,; Institut, der
forestod efterforskningen afudleveringen afnavne ul f'ofniers Elh:rrellling:;Tjeneste (Vores henwndelse
er Yedlagt i Blok F).
Vi håber ni Uni"ersitelet \-il 0å mere grundk>t ind i dette aspeh afs;l0en end hid~il

PUNKT 2: OM JURIST LARS-ERJK ALL/NS ROLLE OP TIL OG EFTER
STUDENTERHUSLUKNlNGEN.

Vi må bede om en redegørelse for Lars-Erik AJlins embedsforeIse omkring Srudemerhuset Og ..il gerne
have et svar på. hvordan det kunne gå ril, at bestemte personer - og her [:enkes specielt på Lars-Erik ..1J~
lin - i en (måske megel langl) årrække ikke.stouede det Sludenierhus, '>Om Universileter støttede, men
tværtimod modaJbejdede samme hus ud fra universilets-eksterne motiver i sagen. Mmi'..er lilsyneladende
tID';': a&ternt med $Off okJ.<Jlre og/eHer hojre-r.JdikaJe interesser. såveJ på Cniversiteret som udenfor. Del
er ikke kriminelt at have disse synspunkter ~ og det "il "i gerne understrege ~ men det er en1bedsmisbiUg i
statslif,>t regi ikke at lade sin sagsbehandling være sagsligt neulroJt. men derimod ....-ære bestemt ud fra ~

ne private motiver, når liet er en admiruslralionsopgave, der er på tale. Os bekendl er og har Lars--Erik
A.I~n aldrig ....ærel politisk ....·algt

Hvad angår tiden fm Stltdenrerhuslukningen skal vi særlif,'I 30fe opmxrbom på to h.'t:nddscsforlob, der
begge furer ril al Lars-Erik Allin egenrådigt lukker for driftsstmten til Studenlerhuset. For beo~e hændel~

~ vil vi mene. at Lars--Erik Allin overskrider sin embedskompelence, idel der ikke foreligger nage. bmd
på samarbejdsaflalen, nvortor det alene er op til Konsistorium at hDnd!e - Og ikke op til .;lJJin
Den furste hændelse omhandler en henvendelse fra en bred gruppe studerend~ fra Stl.ldenrerhll.>et "An·
modning om sagl..)'lldigljuridisk bi'itand", af22juni 1992, tiJ ReJ...1or. Huset fik ikke den ønskede bistand,
men kun' al Lars-Erik Allin lukkede for driftSSlotten, og indkaldte Studenterhusets be::'1yre\se. Her ....ar
Lars-Erik Allins eneSle retningslinier for Studenterh:Jset: at del måne klare sine· også "edtægtsmæssige
problemer :;elv; at "Regnbuen ikke havde nogel at gøre i Sn:denterhusct", men hvad AJlin mente eller vil
le antyde med d<::tle. kunne ingen lå hanl til at uddybe. Desuden frabad hM sig yderliBeJe henvendelser lil
Universitetet !TIt Studenterhusets side. Og bestyrelsen blev så l..-yst heraf: ar de.end ikke rurde gøre Rektor
opmærksom på Allins misligholdelse afsaJllillbcjdsaHalen.
Den anden ha::rdelse finder sted, da driftstøtten udebliver for tredje l-vartal i 1993. Lars-Erik AJlin er på
ferie, da dette konstateres, men afadminiSlralionen bli....er udeblivelse opfattet som en administrativ fejl
Og den udbetales, medens Allin stadig er på ferie Senere b6....er del så fortalt, af lkka.nen på Natur-.iden
skab, til et Studenterrådsmedlem, at tilbageholdelsen af den aftalte drif!5:>1ot1e ikke VM en administrativ
fejl, men en bevidslllandling!TIt Allins side!

1
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Men Allin kom stærkt ig~! Og med udgangspunkt i anklagen om S\.indel med falske navne blev po~tiet
sat ind nxxl Studenlernuset natten lil onsdag d.20.oktober 1993!
Onsdag dag er der et møde mellem bestm:lsen, Lars-Erik Allin og Peter Plenge. Forespurgt Allin, om
det er muligt at fa tilgang til· i nævnte m=kkefulge - formandens egn:: musikinstrumenter og til be:;tyrel
sens adminiS1rative materialer i Studenlerhuset svarer AlIirJ. at dette kan ske dagen eller. Og der aftales
et møde torsdag d.21 fornn SllIdel1ternuset Lan-Erik Allin tilføjer: "Hvis der dukker nogen op fra gmp-
pen Regnbuen. så kan bestyrelsen godt 'glemme alt om det''''(Vidneerklæring vedlagt Bbk D).
Om torsdagen møder L.ars-Erik Allin endvidere op med en fuldmagt om at kunne handle på Pe1er PJell
ges vegne, og et overdragelsesdokument: "Opsigelse afaftale om StudentertuJset"GvfBlok C for disse to
dokumenter). Da Studenterhusets formand ikke wniddeiOOrt vil skrive under på at a1levere den 'sdv~

!>tændige forenings' midler ti.lL.arY-Erik Allin, udfærdiger Allin på stedel en håndskreven skrifi~g trussels
note med ordlyden: "H...is ikke vi aftaler dispositionsretten over konti og rede penge ~1l politiet beslag
lægge ah med henblik på en bedrageriundersøgelse"(Wldcrskrevel Allin, vedlagt som bilag i Dlok C).
Yderligere lilfujer w-Erik. Affin, at underskrivelse af overdragersesdo",:umertt~tnu er en tonldsælnillg
for, at ~1yrelsen kan få tilgang til deres ejendele i Srudenterhuset Gvf Blok D: "Beskrivelse af
hændeWorløbet").
Er en sådan fremfærd i overensstemmelse med l'niversitetets opfattelse afkorreh forvaltningspraksis?

EfterfuIgende beslaglægger w-Erik Affin, assisteret af et antal uniVl::l sitetsbe~cnte, alt materiale fra
Regnbuen og dele af materialet lTa Studerende Mod Racisme (lvf vidneerklæringer vedlagt i Blok D,
hvoraf det også fremgår; al Lars-Erik Allin åbent vedstod, at han var vidende om, at hans handlinger var
ulovlige). Først ti dage senere fik vi adgang til \'OfeS materiale, hvor vi måtte kOn.>la!ere, al: det var 2en~
nernset. Papirer som rådgivningen havde skrevet til de skudte efler 18.maj 1993, hvor vi tilbød psykolog
hjælp til at bearbejde hændelsen, var kommet i Fockerte Icorwolutter, og smædebrevene ful Per ÅstnlP
Olsen, SolbjergSe1skahet, 'laf fjernet
( denne sammenhæns vil vi også gerne hore om del er Universitetets holdning. al majerialer mv .fra dets
studererxie bare kan beslaglægge:;, såfremt en embed<>rnand finder det nødvendigt af egne "interne"
grunde?

Indtil videre har jXltiliet vurderet, at der ikke er tale om embedsmisbrug (Strnifelovens paragraf 155) fra
lNs-Erik Allins side. idet "det efter de foreliggende oplysninger ikke kan antages, 3t der har fundel et
strafbart forhold, der kan furfulges afdet oifer;rlige, sted"(Brev ful Stal.sadvokaten for Københlvn. Fre
deriksberg og Tårnby, Hame Bech Hansen, vedlagt som bilag i Blok D). Statsadvokaten åbner dog op
for, at der "evenruelc kan ....ære tale OUl, at Allin har gjort sig sJ,.·yldig i sel\o1ægt efter stJalfeloveflS paragraf
294, der er undergivet privat påtale, jvfstraffelovens paragraf306, stk 2". Vi må udbede os Universite
tets holdning hertiL for ~Erik A!lin har liemllirt al: handle på Universitetets ....egne Ol! så længe Uiu<
versitetet ikke selv ytrer sl;.i, l~ tnvshc.i opfuttes:;gID billigelse.
Desuden skal vi oplyse, at vi har indanket stalsadvokatens afgøreR for Justitsmllust:er Erling Olsen (Det

samlede materiale vedlagt som Blok D).

<
Efter Studenterhuslukningen er Lan-Erik Allin den embedsperson lTa Univmitelet:, der forestår forhand-
lingerne om en genåbning. Og her må vi stille soorgsmål ved om det er god embedsmandsslik at fore ~ig

frem med særlige gaver i forhandlin!!ssituationef. Vi henviser her til episoderne efter Studenterhusluknin
gen. hYor Lars-Erik Allin til et møde med Stl.ldenlerlu.l~s ~1yrelse har en bog med til formwden Erik
Albrechtsen. Bogen hedder "hn Dienstes des Volkesl>{Detrtsches Militiirverlag 1968), og omhandler dæ
Røde Hærs kamp mod nazis1eme llllder 2.Verdenskrig Og den gives af Allin med ordene: "Læs deTUle.
Så ved du h...ad kommWJister gør ved verden"_ I samme sammenhæng bemærker A11in et bælte hos

(

s

Casper Dogh Pedersen, der r~præsenterer STUdenlerT~riet i Sludemerhusels best)Telse, og Allin tilbyder
ham et bæltespænde aftysk rnifitarislisk art

Lars-Erik Allin h;u' d<:Sl1den viderebragt falske oplysninger (il Rachid El ivlousti fr<l SlUdentemldet Lars
Erik Al1in furtalte, "at der er fOlografier, der viser personer fra Regnbuen på PKK-tr~ni:ngslejr i S....eLigi:",
og at infonnatiOl1en Slammi:f fra SApo. det Svenske Sikkerhedspoliti DetCe fane til, al Rachid E11I.1Z'tl
sti på Præsidiels vegne skrillli,SJi: meddelte, at Re<d;pbuen og Studerende Mod Ri.:cisme, om ruxlvendigl
med politiets hjælp, skulle formenes adgang til StudeJllerri:det (j.f noten af n.oktober 1993, vedJagl
Blok F).
Rachid El Mat/sri og resten afStudentem'idets præsidium afb'lunenleredc da ogs..~ heftig! for, al R~gnbu<
en og Studerende Mod Racisme sl1..llle udelukkes fra Studenter:luseL - indtil han åbnende for sit inderste,
og indrømmede, at han atb'l.mrenlerede på bafLcrund af Lars-Erik AJIins "oplysninger", som ingen indtil
da kendte noget til! Ovelb1ående blev furst offentliggjort efter ar den ekstraordinære generalforsarnling
havde sanl1io~, at Regnbuen og Studerende Mod RJcisme $~Clne for.:.live udelukket JTa Srudenterhu
set og eksklusionerne af to regnbue-ak.1ivister fortsat skulle stå ved magt.

Endeligt skal ....' henvise til Lars-Erik Allins omgang med breve tilsendt fra en central per5(m, Per Astrup
Olsen, i SlUdenlerhusets okkulte gruppe, SolbjersSdskabet:, i august 1992 (Vedla!;l j Blok E, bilag 5)
Ailin modtager blandt andet et brev med anklager mod navngivne studerende fr<l Regnbuen for kriminel
le handlingcr - bankroveri o!j h.:erværk - men AIlin retter ikke henvendelse til politiet og til StUl.kntt:L!Ju
set:, så anklagerne kan etlerforskes! Amn arkiverer imidlertid brevet, men undlader at journalisere der. Ir
dette en embedsrondJinH for en persoTL som et sat til fil holde øje med Studemerhuset som t:niversitetel
kan stlJtle?

SamleL kan det her siges, at der som sådan blev gjort alt rra Allil15 side for på den ene side al belaste og
tilsværte Studerende ~Iod Rracisme og specielt Regnbtlen, således at dt:rt:S gang i Studenterhu:;et kunne
umuliggDres med udvalgte, indflydelse:.Jige, studercnde :.om stråmænd for viderebringelse af fulske infor
mationer afbelastende karnl1er om specielt Regnbuen. og på den .'lnden side forsagte Allin så også at
hverve de selvsamme personer til sit eget korstog overfor de !jrupper eller de personer, der havde en klar
ami-racistisk og anti-fasci5tisk holdning

Vi skal i forlængelse afovcnstående henlede opmærksomheden).lå dokumenterbare udsaE;J1 rra lars-Erik
Allins side til Lo "andenpersoner" om, at "AfIytlungssagen" blev sat i værk som et "Cover up", med det
sigte at trække opmærksomheden væk fra Studenterhu~t. I...ars-Erik AlIin har senerc udtall dette lil såvel
våbenhandIer Ole Monensen, O'J ul en anden per$lln, ITVis identitet vi i skrivende Slund ikke kan oplyse •
men del er to pcTsoner der ualliænglgt afhinanden har be\.idnet dette til tredje mand
VI ':~ c~den bievel gJort bekendt med, at Lars-Erik Aliin har en gruppe primært pa JUrn.'>ludiet og
beSlående af20-JO studerende, der er sat lil at indrdpportcre ul "mistænkelig" ven:,.roonenWel aJ,,1i\;tet
på Universitelet:. Er Jel blYllJe at IL-dende embt.."dsmænd har deres e"en og hemmelige dl:erretnim.',stkn
ste på Universitetet? Og kan del accepteres?

H\i1kct "stor-internt politisk drama" der egentligt har værct gang i omkring SrudenLerhu5et, ved vi i skri
vende SEUlId ikk~ helt præcist. Og for en Iltldslændig alklaring håber vi, aI'andre rdevante og involvered0
petsoner kan begynder at !Luskl::, h.....iSl! de aUerede engang hor vidst og været ...idne til' "il kan resten af
foreløbige informanonerogså føje sig ind i et samlet billede.
l dellfJe sammenhæng har vi rettet henvendelse til Statsadvokaten for Sjælland. Erik Merlung (j\fbrewt i
Blok F), og er i fOlla:ngelst: hemfble"et indknldt til samtale.

j
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PUNKT 3: KONSEKVENSERNE AF LUKNINGEN AF STUDENfERHUSET.

Lukningen afStudenlerhuset ~ på det falske grundlag det skete. og den fordæhe proces., som Lars·Erik
AlIin satte igennem med sine afpresnings- og hverveforsøg rmn - havde stort set den elJH.1, :>om Nlin lil
synelaJende havde måttet kJnske.
For det fur5l:e pressCde det uM'ersiletelS Snldenterhus-alctivister lil den yderste grænse. hvor der nødven
digvis må begås fejl, fejltmring. misirtfonnering, hukorrunelsestab og i sidste instans løgne for at holde sig
selv oprl::jst j et kaste5pi1ll1ell~m ane mulige og umulige mleresser. Og dette forhindrede stort set enhver
mulighed fur adækvat formidling at: hwd der var foregået: i Studentemuset - hvad dels interne liv egent
U1:,'t be:.1od af-og hvad kablerne gjorde i Studenterhuset Studenterhl1s-alaivister kom til at stå sig bedst
ved at lægge sig op afLacs-Erik Allins handlinger, og kun kunne huske det, der var afbetydning for Al
Uns inlentionl::r: at holdc Regnbuen - og også Sniderende Mod Racisme - ude afStudetllerbusei.

Lan-Erik A1lin har her især spillet på de interne konflikter. der kom imellem de sort-<:l!d..""Ulte og andre
grupper i Studenterhuset - konllikter, der også blevet skærpet gennem Universitets undladelsessynder
gemem mange år (se::: papiret til Pressenævnet, $.14, Hlok E) l\·lert selve problemstillingen med de sort
okkulte er så karakteristisk, at den fortjener en del ord
Til belysnings af dette findes smædcbrevene fra Per Astrup Olsen, der endle med at blive erklæret uøn
sket i Studenterhuset pga dem (vedlagt som bilag 5 i Blok E). I Bilag 5 er også den "Grur.dlov" - The
[.aw of U1e Strong - som Per k1rup Olsen har skrevet under på wnmen med okkllJIisr:en Alcister Crow
Jey, og hvori personerui-iet til at dræbe sine modstandere er formuleret Den "Grundlov" stod centnll i
Studenterhuset. idet Per Astrup Olsen for~gte at stadfæste den som nonn for konfliktløsning O'vf her
brevet ti] Kalle Birck-Madsen, vedlagt bilag 5 i Blok E}. Vi citerer fra denne Book nJLiber Oz: "Man
h.1S the right to kill those wbo would th\Wl1 thcse light5 - thc slaves sha1I sen'e", Med en sådan ,grundlov
for en per.lOo - eUer for 1lere per.;oner - vil et h'iilket som helst hus, den eUer de befinder sig ~ fa proble
mer. upåagtet hvad andre i samme hus måtte -..ælge al gøre, medmindre de gør sig Iii slaver_ Og det var
selvfølgelig også en mulighed, som RegOOuen, Studerende Mod Racisme, andre grupper og enkellperw
ncr i StlIdemerhuset kwme have vaJ!,l., men selvfulgelig gjurde vi - og de fleste andre - ikke dette_ Men
vfd ikke al gøre det, men p,ærtimod sige Nej ta en styreform gennem tyranni. despoti og diktatur. så
er det også, at et sådant Nej aftyrannen. deswten og dikt:atort:n kan udlægges 50m angreb - setvom an
grebet ret beset starter med en rx;rsort der gør Crowlevs Hook 77 til sin gnHldlov. Det svarer til, aI en
kvinde, der siger Nej till.ilbudet om et samleje, udlægges som angrilJer af mandenl Sygt, lotalitært, og
udenfor enhver rimelig menneskdig ret Men ovenstående nævnes for aI gøre oprrærksom på det for
hold, at alt omkring 1.ars-Erilc Allins holdning til Regnbuen - og samtlige altik1t:r i Ekstra Bladet - er cen
tæret om os som den "angnbende part~ - et forhale' der kunne have været a1\-1st, mis der Wf b/e\,et an
vendt bare lidt ar den fornuft, SDm .såveJ embedsmænd ogjournalisrer er forp.igtt:t til undCT udførelse af
deres ailltjde

For det andet betoo (fniversitetelS tackling arStudenterhuset, at en nmjsollUreligt opbyggd psykologi~k

rådgivningsprnksis for studerende - el. arbejde gennem 10 A.r - med et slag blev lldrnderer. Og hvad råd·
givningen angik, så skal det Tk'e';TleS, at udviklingen af dens egen prak:.-;s altid kom i anden række i for
hold til, hvad der var nødvendigt og vigtigt at gøre, for at Srud({lterhuset som sådan kunne ud\iklt: sig.
Og at det Wr:it var muligt det seneste år i Studenterlwset (l99J) aI lå .så megen tid Lil sig selv, al det var
muligt at prioritere udfornmingen af en Dokumentation af råd~vningens dire1-.'te brugeratbejde. Doku~
1TIenta~ollSf'llpportell, de:r er på 100 sider. og som omhandler analyse dels af rådgivningens generelle
praksis og dels af79 konkrete forløb. viste blandt andel, at effekten af rådgivningens arbejde thklisk. var
00I1e end, hvad ckr er den dominerende ruYrn indenfor Ellbejdet med overvindelse af p))'kiske proble
mer. Denne OoklJJTlentatiol"lSTapport er til rådighed, hvis det ønskes.

7

Som det er nu, ~r der el endnu sl0rre brugerpres for rådgivnings psykologiske ydelser, men vores mulig
heder for at arbejde er ble....et markant fumnger Og vi har ind!il ~idt:r;;: mbr;;:t de nodvendigc fondsmidler
Vi syn§ at Universitetet bærere! stort OItdansvar for al det erkommel så IldlOg \1 S'tnes, ae Uni\'er
sitetet skylder os at bakke os op fremover. Samt hjælpe os med reetablering afVOft::,'; pld.sis. Dct skal til
fujes, at dette ikke omhandler al vende tilbage til Studenterhuset. Del er der mange år fi:~ odel<lgt for
meget Lil.

Ønsket om opbakning gælder også del Studentel~s-inteme purU-., hvor det stadig er såd;m, <Il to legn
bue-al.1ivisrer er ekskluderet for "deres foUe ifi:n slll!,'Våbnene". Er der et særligt ~ar her, så er del min~
dre end for mange andre i Stuclenterhuset, der valgte ikke al kunne huske - nok pga Alans hc:dc: amJe i
nakken 0\-1' Blok F, papirer fra Regnbuen LI geoo-alfcrsarl'llin2 j Srudenlerhuser, ,,1ml del åbre brev t~

Studenterhll5ets besl)'Telre ~ "9 slab>våben ~ 9 spørgsmål" - som det indtil nu ikke er lykkales at få el s.-ar
på. Det åbne brev er også try\...'t i Q--bladet nr. l, 1994). Vi vil derfor bede Uni\crsitetet gribe ind O" ucre~
de tr1dene i eksldusioflSSauen mod rel.ffibue-fIl1i...isler.

Til sidst skal v\ henlede opm,:erksoml1eden på Blok E - papiret lil Pressenæ\net - der omhandler specifik~

ke SVM p~ de alle de usande og injurierende besk)·ldninger. som gennem Ekstra Bladet fandt vej Lil af...
fendigJteden sidste efterår.

Vi ved godt, at det er en k:om;)!iceret sag, ;;om <,-; finder det rIX1vendi!:,'1:, al KDbenha\n5 Uni-versilet går
ind i. Men det er afgorende, ikke bare af hellS}'T1 t~ os eller lil Sludenterhuser fremover, men også tor
Univ.:rsitclct, fordi eo uoplyst sas af denne kilra11er v1l blive ,'ed m~ at producere ny.:: forviklinger Ol)

forts.-1t: mistillid. Vi ~nder det derfor a.fgorend~ at Universitelel a}...i...t går ind i en undersøgelse af sa~e~
ogo~melder mTcntligl. ud.

Vi horer gtrJll:: • for yderligcre dol.;umenllltiOI\. oS for kommende ditllog Og \ i ser frem t~ et mode.

RådgiYI1ingsgnlppcn Regnbuen
POv I
.)~.L .

Stud. Psych. SOTen Kn.iseNid~;t------

~ ~''illl.'{
Cand.Psyck. Kalle BircR'-\'lad=rw

"1" .t...J
StudPsych_Ys{C;Lund

-I
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SAMLET OVERSIGT OVER VEDLAGTE BLOKKE INeL. TILHØ
RENDE BILAG.

BLOK A: AVISARTIKLER.
- "Studerende vil have besked om PET-kontakt", Information 29.nov 1993.
- "Peter Plenge tilfreds med AIlins forklaring om PKK", Information 30.nov 1993.
- "Omstridt rådgiver kræves fjernet", Berlingske Tidende 30.nov 1993.

BLOK B: PAPIRER VEDRØRENDE REGISTERTILSYNETS UNDERSØGELSE.
- Til Registertilsynet: "Angående Universitetets forklaring på udlevering af oplysninger",

Regnbuen 28.juni 1994.
- Til Regnbuen: "Om klagen over videregiveise af oplysninger til Ekstra Bladet",

Registertilsynet 22. juni 1994.
- "Til Registertilsynet", svarbrev fra Studieadministrationen v/Jacob Lange, 2.juni 1994.
- Til Registertilsynet: "Vedr. Københavns Universitets brud på registerloven",

Regnbuen 6. april 1994.
- "Notat vedr. Ekstra Bladets påstand om brug af falske navne i Studenterhuset" , Regnbuen

13. marts 1994. Incl. Studenterhuset medlemsliste.

BLOK C: PAPIRER VEDR. OVERDRAGELSEN AF STUDENTERHUSET.
- "Bemyndigelse" fra Peter Plenge til Lars-Erik AIlin, Københavns Universitet/Universitets

direktøren 21.oktober 1993.
- "Opsigelse af aftale om Studenterhuset", Peter Plenge, Københavns Universitet/Universitets

direktøren 21.oktober 1993.
- "Trusselsnote" fra Lars-Erik Allin, Københavns Universitet, 21.oktober 1993.,

BLOK D: PAPIRER TIL JUSTITSMINISTER ERLING OLSEN.
- Til Justitsministeren: "Anmodning om ministerens indgriben ifm. politianmeldelse",

Regnbuen 16..iuni 1994.
( Bilag 1: - "Politianmeldelse afLars~Erik AJlin" ved advokatChdstian Halh:1ng l 29. okt

1993; - Hændelsesforløbet ifm Studenterhuslukningen; -Vidneerklæringer.
Bilag 2: - Svarbrev til advokat fra politiadvokat Ole Weikop, 21. november 1993.
Bilag 3: - "Politianmeldelse afLars-Erik Allin" ~ed advokat C. Harlang, 9.dec 1993.
Bilag 4: - Svar fra Statsadvokat, Hanne Bech Hansen J.februar 1994.

BLOK E: PAPIRER TIL PRESSENÆVNET.
- Til Pressenævnet: "Vedr. pressenævnets kendelse i sagen "Rådgivningsgruppen Regnbuen

mod Ekstra BladeCRegnbuen 27.juni 1994.
Bilag:

l. Referat fra Stormøde punkt 5, d. 1l. maj 199J.
2. Notat vedr. Ekstra Bladets påstand om brug af falske navne i Studenterhuset, incl. Stu

denterhusintern medlemsliste.
J. Brev fra Københavns Universitet / Studieadministrationen til Registertilsynet,

2,juni.1994.
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4. Første pressemeddelelse fra Regnbuen, 21.oktober 1993.
5. Smædebreve fra Per Åstrup Olsen, inel. den sort-okkulte grundlov "Book 77/ Liber

OZ",
6. Notat om Ekstra Bladets beskyldning Om misbrug af økonomiske midler i Studenterhu

set, forår 1994.
7. Åbent brev til Undervisningsminister Ole Vig Jensen: "Studenter og angst", 13.februar

1993.
8. Om sikkerhed i Studenterhuset, april 1993.
9. Præsentation af Regnbuen i Studenterhusets semesterfolder.

IO. "Slaget om Studenterhuset", 5.dee 1993.
Il. "Magten tæt på kroppen: Forsvar eller underkastelse?", dee 1993.
12. "Om studehandler med djævlen", 8.dee 1993.
13. "Had til BZ-autonome bag aflytning?", 22.dee 1993.
14. "Nogle korte betragtninger over eget forhold til tidens progressive strømninger",

Regnbue-papir fra forår 1993.
15. Udskrift af TV2-Nyheder og TV2-Lorry fra onsdag d.20.oktober 1993 og torsdag

d.2l.oktober 1993.
16. "Termitter" i Studenterhuset, august 1992.
17. Fællesudtalelse for medlemmer af Studenterhuset, 26.sep 1992, samt kommentar til

fællesudtalelsen.
18. Vedtægter for Foreningen Studenterhuset.
19. Husorden for Studenterhuset.
20. Studenterhusintern note vedr. henvendelsen til AlUn, medio august 1992.

- Pressenævnets kendelse, Pressenævnet 21.januar 1994.
- Til Regnbuen v/Jesper Lund: Henvendelse fra Pressenævnet, Pressenævnet l.november 93.
- Til Pressenævnet: "Angående klage over Ekstra Bladet", Regnbuen 18.deeember 1993.

BLOK F: PAPIRER FRA REGNBUEN TIL PRESSE, STUDENTERHUS MM.
- "9 slagvåben- 9 spørgsmål", Kalle og Anne / Regnbuen, 12. januar 1994.
- "Mistillid til bestyrelsen", Jesper / Regnbuen, 12. november 1993.
. "Hvorfor eksklusionssagerne ikke kan behandles på ekstra-ordinær generalforsamling",

Birgit:e / Regnbuen, I2.november 1993. .
- "Om bestyrebens rolle og funktion", Karsten / Regnbuen, 12.november 1993.
- "Til Generalforsamlingen i Studenterhuset", Kalle og·.Anne / Regnbuen 12.november 1993.
- Racltid El Mousti / Præsidiet: "Udelukkelse fra Studenterrådet", 23.oktober 1993.

- 3.die pressemeddelelse fra Regnbuen: "Studenterhussagen og aflytningsskandalen mod
Gammeltoft Hansen, 26.november 1993.

- "Regnbuen - en autonom gruppe", oplæg til humaniorafestival, 29. oktober 1993.
- 2.den pressemeddelelse fra Regnbuen: "Historien om Studenterhuset som "Terroristrede",

24.oktober 1993.
(For den I.ste pressemeddelelse, se bilag 4 i Blok D).

- Til Statsadvokaten for Sjælland: "Vedrørende fuldmægtig ved Københavns Universitet, jurist
Lars-Erik Allin",-R:egnbuen 23.december 1993.

- Til Vagn Greve: "Vedr. Københavns Universitets brud på registerloven", Regnbuen marts
94.
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UNIVERSITETSDIREKTØREN

Undertegnede universitetsdirektør Peter Plenge bemyndiger herved
Rektors Juridiske Konsulent Lars-Erik Allin til at handle på mine
vegne i alle spørgsmål vedrørende Studenterhuset, Købmagergade
52, København.

Vedr.: Bemyndigelse.
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ref. PPI jnr.: 10-110-1/92

~~
Peter Plenge ---

21. oktober 1993

Konsulent Lars-Erik Allin ~~derskriver sig
således:

-~ ----------~,.~'

University af Copenhagen

Nø"egade 1O
P.O.B.2177
DK 1017 København K

Tel:
Fax:
Telex:

+ 45353 22626
+ 45 353 2262B
22221 unicop dk •
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REVOLUTIONSHUSET.'
FROMHED STYRKER RIGERNE
har Chr. IV skinhelligt skrevet på
Rundetårns facade. I skyggen af
Rundetårn ligger Studenterhuset.
Det er hverken præget af fromhed
eller et ønske om at styrke rigerne.
Tværtimod. Det eneste fællesskab
med Ch r. IVer skinhelligheden.

I STUDENTERHUSET har 'studen
ter', hvad enten de har været ind
skrevet, færdiguddannede eller blot
været tilfældige forbipasserende,
haft deres muntre liv på skatteyder
nes regning: De har talt om revolu
tion og væbnet kamp og modstand og
modmagt og imperialisme og øvet sig
i våbenbrug og indført kontrol og
eksklusioner og sanktioner for en for
dårligt vasket trappe. De har moret
sig og leget rigtige revolutionære, og
folk, der har tænkt eller ment ander
ledes, er blevet presset ud, eller er
gået af sig selv. Det er til at forstå.

STUDENTERHUSET har spillet en

vigtig rolle for den kommende revolu
. tion. Det er her, eliten er blevet
hærdet, det er her, proletariatets
spydspids har skærpet sig til den
kommende kamp. Ofre har der selv~

følgelig været undervejs. En revolu
tion er ikke et teselskab, og et par
domme for bankrøveri er en drifts
omkostning. Desuden er der mindst
100 meter til Købmagergade Post
hus, selvom den åndelige afstand er
mindre.

REKTOR OVE NATHAN og den Øv
rige ledelse af Københavns Universi
tet står over for nogle ubehagelige
spørgsmål. De må forklare, hvorfor
de har finansieret al denne revolutio
nære aktivitet, og hvis den ikke alle
rede er stoppet, så bør det ske om
gående. Offentlige midler falder ikke
ned fra himlen. De bliver betalt i
skatter af folk, som i reglen har
dårligt råd, for det er ikke de få
højtråbende, der tjener meget, som
lægger den største del. Det er den

store brede masse, der har
15.000-20.000 kr. om måneden, som
ikke kan få boligsikring eller andre
lempelser

j
men som skal betale fuldt

ud - hver gang.
Det er deres penge, som rektor Ove

Nathan har sjusket med.

K013ENHAVNS UNIVERSITET har
været passivt, selvom det havde al
mulig lejlighed til at kontrollere,
hvad der foregik i lokalerne. Der var
jo anledning nok til at gå eksklusio
nerne efter i sømmene. En stor del af
foreningslivet i Danmark er bygget
op på, at skolepedeller ved, hvad der
foregår. De er heldiL'Vis mere omhyg
gelige end de københav_11ske universi
tetsfolk.

DE RØDE I3ANDER i Købmagergade
lader os kolde. Det er tilfredsstillen
de, at den hårde kerne kun består af
en halv snes personer, og det taler til
fordel for den sunde fornuft i det
dansl," folk. Fløjene forsøger at for-

berede og hidse befolkningen op til
voldshandlinger. Højrefløjen vil legi
timere volden med henvisning til ind
vandrere og flygtninge. Venstrefløjen.
vil legitimere den med henvisning til'
udplyndringen af den tredje verden.;

Der er ikke hold i nogen af argu
menterne.

I ET DEMOKRATI kan vold ikke'.
undskyldes, for vold er modsætnin
gen til demokrati - til samtale, kom
promis og forlig. Her handler det ikke
Om højre eller venstre, men om de
mokrati eller et autoritært system..
Det er ingen tilfældighed, at hundre
de tusinde tyske kommunister uden
besvær fandt sig til rette hos nazi-~
sterne. De var i virkeligheden ånds~·

fæller.

vi VED IKKE, hvor langt de revolu-;
tionære lmmmerater i Studenterhu-':
set er parate til at gå. Vi ved heller;
ikke, om de står til højre eller ven- .
stre, for det er meningsløst, når man
har forladt demokratiet. Men de skal
ud af klappen!

Læs reportagen side 6 og 7
1
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Politi Imdur~uioM. i mor!l'l~ wd indgQn8~n III 8tu<U!nterhuJIel
i Købm"gergddl 52.

KUli fil hall/lime før politiel slog lil, farlod de nidate aJrlillistlr
bygninjftn. Rtr rr dl!1 Kalif! ]Jjf'rh-MlJlkm ogen tint )t/Jillde, dlr

k ~"IJ

spnr;:elser fik Univel'!liletet
Lil at !Itarte sIne egne um\t,r.
søgel~er - med deL re.q"!!:llt.
at kriminalpolitiet i flat !:>Iov
bedt Dm at gribe ind Oll' ran'
58';~ Cl!: iukke hus,,!.

Den lim"lnnge nklion
stllrtede klokken to i nat og
Col'tllllLte til klokkl."a 3.45 i
mDrg~_~. Kun pn høl" tim"
efter, at de sidste aKtivister
hllvde r"rllldt cJcndnmmon
klokken 1.30 - med store
tasker på deres qkler 
brød politiet ind oll' startede
en systematisk gennem!lllg
nin~niStudenterhlIMt. All...
sknbe og alle kontorer blev
hrudt (lP, r;ij politihunde
gennemsøgte l'jend<>mmen.

Til sidst b[/!v der ~llt skilt/!
op, Bom Cortnlte. nt husl)t
var lukket.

Dild for dll vlIll;te bl."Bty·
relsesmcdlemmer, der tid·
ligt i morges CorsClgte 1I~
komm.. ind.

I Cf)lge oplysning>!r til Ek
stra Bindet reagerede Kit·
benhavn~ Universitl."t, Cordi
mnn - ved selvtltændigl! nn·
d.. rs<1WI!ll!r - fik dokumen
teret. ot Studenterhuset ik
kl." ~r dl."n llbne ejlmdom,
som man elleT!'! er blevet
garanteret, Tværtimod var
man h[evtlt bl'kendt med, Ilt
et stort an!:lll Calske navne
havdll udløllt den afTenlige
sLolt.. , ug ..idste nu, at 'auto
nomI!' gnJp~r hlvde d~n
rt'l!l1e magt over Studenter
huset.

- De oplysningl."r. der fore
l!. var s! nfvorlig>!, at uni
vl."N-itetet ikke Cølw, man
selv kunnl." klare Mgen. Det
var 11lldvl'ndigt, Bt politiet
hjalp Ul. !IlIgtle en fi\mælt
Lars Erik Allin, juridisk
Culdmll'gtil( for rektor Ove
Nathnn. da F;kstra Elladet
sent i nal lalle ml!d ham
uden rnr Stllnllnll'l'hnm.t"

L..p.,~ . 'eta ,ir!,· '!_ ';..
ANDERS-PETER
MAntlASEN
OG JACOB JUHL
FOTO: FINN
FRANDSEN

;:~".:~:m'i\.,;;:.~; ~d~;~[~.
nem d..n ~ld'l" up' har ~:ir

I..t \l!del~~n lir \Ini\-pr~ile!P!.

der ",rligt !:>etnler .1';".000
kronl'r til Slnd~nl"r!:>ug~U

drilt. Ekl'tra m~del~ filTe-

~.,-.,,,,-,., C"•••-....':: :""':';;';'"':

w! er bl~'~l m\,,~,",--,('I: 1,1
i)J<1'pll !,<,ill;-,k tirk,,,mhl'<'l
Und~r r:tn<Jl;lIinCrn i aM
Candt politi~t slllg'o'åben
~ml i ~_U~N.

Dvtl Nathans reaktion

onsdag 20. oktober '993side Il

..
En uniformeret polilimnnd med bidetong iii I&edbning i /lal i SlrldfltlerhllSe/S cafe.

~".,:'-:c~<,""'~",-: K.·,.......
bH' bl<1'" :ldh~ l m"r~
lukket (II;' r"n1'.~p't afpoliIi.
PI. Dt"l ~ke\t' ellH anmod
ninl: Crll rektor I'ed Koben.
h",'lW Uni""nil"t. n" .. Nnt
ban, der Crygter. at Studen-

Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges
Studenterhuset på Købmagergade i København
efter anmodning fra rektor Ove Nathan
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Studenterhus afsløret som tilholdssted for
revolutionære grupper - skjulte slag- og stik
våben finansieret afKøbenhavns Universitet

OVERVÅGET
AF PET

'" i":"""""",, ."1,"""" ..'
··Ii, "._d;.·",,·,~· ~. ·k'

~'I:1 f", ~~, ~.u .: r"",~: -;:
"kl;,'" r~rh<,ld ,il K<,~,,~

h,"'M L1ni\'rr5iUI. En Ger
(1)'<1,,1 h!ll' nIdriA" h;lf1 d.,!
Men til' ~nr nlli~'\'cl rmk"'l
.~il': tU <lel'l1m<:'rel fI" !'ltudrn_

kunoe ff·der;::l1re Cor ~il po~i.

live f"r[,,,ld lil h<ll;.<llwr ~,,",

'autonom' nq 'militant'.
Rel,'llbuens ClI fnlk fylder

mnssivt { S(udprt('rllll~d'

mudr.lnknlcr. Dcl1nc u~ cr
tYl"iRk. HM' hnr Ilt>~hul'tl

p4 r"rh/lnd Httl siA" på hnlv_
JJ"rdR pmccnt nflll' plnnIR);'
],e lIrrnnA"~",('nlf]r i hURel.
Ol-' nll, hVllr "i Rkri\'l'r "klll
bt-r, er det .,to,di" f'lI'dok""'
fIl"I(' IR. 'nnj, der prrrj,'I"r
dngRon:ll!netl.

~elv ,ml hnn ar~krell ~it ~tu

diek"rt i jonuar 1937, hllr
hlln .m<lrlu ikke Gernet si"
rra S:udenlerhu~l)t.

Delle er hnns red:e hjem.
Knllo n;r~k-Mf\dRen hor p"
dut ,.,....ml'.1Ic ; Kllbmnol:'llr·
I!'mle 52, hvo.. hnn har eiL
printe kommer p& første
sal.

For, nl bhve n,,><Ilem og
godk~mlt ~m a\diviel i
iU:'JP1I"mn, .,kal mlln r.~k8

liU" l(ruPIl(' o,ilit."nl'~, iulu
IcrrmLe ol!' IILmrkl vcoRlr\!
"ri"nLcn·,ic fI~yk"r<1l!'cr, lier
dyrker ton lIU'rlill" inlern~lle

fnr h6<l<;> n"",I"r./>fdnl",f
WUPpl'n Ol!' rll<~kinl!'eli:J(le

bJlJliJf'n. t;n KnJPllP., dl'r db·
kUlcreT don vlI!bnorlp mnO
~L;,,,oI 111",1 """r"",I,·[., "l(
som nlOhber "II" chiknnerer
rim.hw studerende v{ek.

Denne wuppe iledder
'ReW1'mcn' ol!' bt-står offI
cie/t lIC seksten Colk, der kun
med meJ(el JJ:<1ll vilje selv klln
knhles .~UlderomJe.

r'.cks. huset'l reelle leder
o~ &nd"Hrt.... hnnnerrører.
Karl_Srik Dirck·Mndsen,
dcr hll'v færuig p~ IInivrrfti.
tetel for ~ekft pr ~id"n. Han
cr mngigLcr i pftykologi. og

- er ""nL"'"11 r. J • ",I;"lr"l!.".
de "ktivitcler BOm. (hln~.

mu~ik, J"11IIt, ~k"i< Ul: pRy
k"lnJ!i~k tMlti~ninl:,

Ol; r",<Ii ""L "C" mII(U'RI."d
fnr dlJn HtUTl' kOllno; afudcn·
hm,)lIk~MI."dt" ..",h!, rI!'r læ
BeT l Kflh.mhavn.

I\h.~n"'''''·''·"".~l" f,,,l.

nRGNUUEN
Men snnclht.den er, at aet

er en dækndre~se fnr 'nulo·
110ml" nA" lTti)it."nte ST"ppcr.
Og nI- l\"hl'nhnvns Univcr
"ileL "r li.. t 1>n,l," ly.qrL "'"
dct llVl!rt år IllIlaler l1ll!s],en
,,]] halV milli"n kn>n~T I.il
deLle s"kaldlc sludMlcr·
IUI.~.

HUMt ; }(nhm"flOTll"nd,!
slyr"s i vlrkelighcdell af el1

mugergude ~z, hekræl:
ter, nt alle midler er en
devendt Imdec diRku.ssio
(leme.

Nn'~lpl1 trl'div~ l.1lS;ll,j~ gtlJ
derende på Københnvns
Univl'r.,iL ..LIra .. "mei",!. ;\,J.
f::lJng Lil Studenl,~rhul'll!l. pH.
"n nf KobenhnvllH m"", lllk·
MIlIse ndn!ssor i K'lbmllser
I\II.de.

Slud..nl<>rnllO"L der Ii~.

~r idyllisk i RkYID;l!n lIf
Runrl"t1Iro ng uver fnr Ile-

§75~~& k~~~l'ri j å~i~:~~~~~
fra 1~l'benhllVns Universi·
let. Et tilRkud der ydCil, fnr·
di huset - ud nver "I hu.,..
den populære ~tlldentcrcnr.~

gkstra modet kan i
dflf( nr~J~lre en dækadre.'l
fil) for hemmelig, milil.uJlt
aktivi(.et, hvor det bilTur
til d.:lI;CO!l orden :It clj~ku

Lere vnlcleli~ OlTIvæltnin~

af snm{t1nc1e~.

Det er Københavns
Uoiversitet., der - u<ilm at
vide do:t - er blevet vmtt
og ikke mindst linanciei
lagmand for den lille
hande.

El; opsigtsvækkende
fUild aIslag.l1g stikvåben
i 8tuclenterhuset, Køb-

Terror"finansiering

II
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Sluc!en/erhu.Sfl pd Kabmag~r!J(}de.~n e{/ertragte' <Jd,....~e i d~t kø""..h"rJ/..h~ r41'nerkvarter. er a{fidel/ dbent{br :JO.OOO sludercnde.
M.,. mllitarTt. gro.pper.r wd aJ t!"ænge air. u.Mre 14. (Fa/Q; Clallø Bjørn LnrIHn).
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ellen tolte godt i slllti'lik.
kpn.

De blev ud_~lIt rnr mn~siv

kritik, fl,rrli medleml'll'rne
ikkeubeting~th"vue ly~t til
at V!llre vngtJolk el1t'T dllr.
vnntl'rt'. Og Jn de (!'lr.•! på
året trak sig, blev d",r hi'ln_
ligt akrevet i hu~et.' l)meij>l
le referat:

/[~I. roR/1m a( StudentcT'
!lund r.r stra.~/ lil jrmlim n(
Mrll <iR forbi/rdse, do KFS
olt(r/ hor været et ra'~'erif!/

og .v:r."eBf>n1 hIds/og i 'W.mr.
bejdl'l.

En nmhm J,!!"Uppe.
YggdrllBsil, er gennem longe
period~r blevet beskyldt for
a~ være rasd~ler og nozi.
st"r. der .kull" ekskluderes.
År~gen er, Ilt de har holdt
fO~TlJgnm l-fu,.ekon;eL hi.
slnrie og blandt andet fOr
talL, Bt d..l er pt tu'tind 4,
gammelt nordi~k L"gl!.

Irolge anti'fescislerne var
delte nok til en '",lang
alrld, h""'r m"n hAr krævet
gnlppen smidt ud og tilmed
bedt om rektor Ove Not,.
hallS hjælp.

D"nn<l konnikt m..-lf~rte.

at Unive.sitetet sidste Ar
stoppede den nkonomiske
~t<ltte til hm!!l. n~ for;t stor.
t""" la..n . .-Is mltn ha~d.. fi\et.
'",'.• cm. Ir. ''''',Ii,~,u!,'-,,~

."• • ),r. ''f"'" '"""",.'''-'.
I",l", Kl!Oll~ IItr(k·M ...I-;.-n
ik'... h"."", .. mr.... at ~;J!"'.

Ild .i,I,I,' "ur "1 t.."u [,'f
Il' ]l,'n h..nh,'rrl,· 1l1alli"l('r
rr .!:lfii~ ~hlfh'nr..rhn""I;
n ..me;en.. tC'd ....

ler ikke. J.i",e~'~", Karsten
M"rIRt'n, der nrhej!l('r som
redllkl'" ~r del in!"rn.. bind
ror StU(le"tcrh\lse~.

F"f Ainn Hnlme "II" ,\nne
,JnrlAson er forholdel, ;"It de
hnr nrlnv rra uuiv",~itdrt,

og hl'l1'npr .. r d"r klin ni
rc"lle ReWlhlle-.qj,mlenler
lilh~g('.

Endnu m,,'" I'r,·k,.,t er .,i
Lualinnen fnr 'Stu,j,'uler
mod lffid~tne'. Ud al' .. 1I~'·e
mcdl"mn'"r lin,l,,~ dc' ni ik·
klO'. Det er TandH A",1",5'
sall. ,\nnelin.. Jlllti. H"rihl
LillevMg, M"rl'~ne Mnd~€'l\,

Don.. MIlIler PI'dl'rspn, Ca·
milla S..j<'r{le, Wl;Olnr TH<:·
vide, Markus T"pp oy Chri·
stil'n Anhro.

Og nr d" lo reill",renoe nttr
d",n ene nrlnv rra UnivN-,;;
tetc~.

Fh're ar disse pcrsnn"r pr
"Illr:-ewl Indskrrvrt ,om
studit'.Ilktive - hvilket I,,'(_v'
rI ..r, al do hllt n'l ti; al
knmme I StudenterhusrL ng
hnr slf'mmf'reL

l(obenhnvtlR Universitet
helnl~r i l!i..hlikk"l 375.000
kr"n ...r om ilr('l til filu,l..".
l,'rhu",·L. li,ni> "Hm ("nT pi'.
.11 G<.'t er l'n 1!I'lln in~tjtn(H'n

fnr fllldercnO::c i Kuben
Mn.",.

onsdag 20. :>Ktober 1993

Klimaet j drl .J\kllldt .. ,Lu·
d"nt<.'rhlls har ;~nn~m nul'
år været an~lrengt, intri
gant ng hl'l'~Jj(~..

Dcn hA.d.. kMne ; h"~et

ha, nødlVlln~nt acceple
TPt, at ~nllr.. ngd hnvdp lov
ut komme der. Mens det
d""li"" liv blev fOl"p..~!"t i
m.llgtkomp(' og krav cm ud
smidning og eksklusion.

- Der er ingen tvivl om, at
der hlivcr ko7t hetz moo
folk, der er nr:derled..s end
dem, df'r .,tyrH .'W5I't. Vi er
jo ikke :llIe sammen npvok
set på Norrehro og er revo·
lutiQnære. Og hvis der er
n0l"'ln. der hllr brug ror psy
kiatrisk hjælp, er det nok
Regnbuen ,elv, eiF:er ju.....
tuderende ,!onl\!! Chtistor
fl'rsen, der ha~ rr:>præsente·
ret studcnterCnreningen De
h"t·forum i HU'""t.

D("n Mrde kerll(" rra
Regnbuen har officielt hå
net dl'batf"reninRen ror al
b",,,, sjJk"~lip$og bruse dyr
rransk parfume:

- Jeg har aldrig foJt mig
velkommen, men vi blev
tålt, fordi de .kulle bruge
nogle medlemmer. Og ",ir
du komm+'!r i det hus, bliver
du rlrænet ror enerJti. rordi
<In qknl ~Irlde ~n h..l :In"" _.
~'"'lo ,:,·~ __r.!~ :I:'O! -c; ~,~

".,~,..: ~ ,L'lj.~_· :~~.

I~~.....r, qlR\.'r J''''i'~ {"hr •• t"t
f...~r"'n.

Nu lwll!,'r 11"1,,,. li,....nn
~i~ ,·tl'k.

1)"1 ~'''l\nw I:"f Kti"Ii·1i.c
Fo.('ninr: r,'r ",:,,<lenler. .-ler
mpd ~inp lir' n1l'dl,<m1l1pr

Universitetets ledelse Iwn ihke gcn.llende
navnelle på {le/tallet af medlemmcl'Ile i
Studentcrhp.sels dominerende grupper

IBBrrUD

5ludenlHhmel i [{nl1mll
J!erR"nd.. hilr ()p~:ivel stribe
vis tlf fllJ!,ke Ull'o'ne. IlM dl'
skuli" fnrtælle !\(lhenhnvng
Uni\"er~itrl. 11'o'l'm deres
oæ~(eo !OOO medl..mmer..,

De lr) nltdomin!"t1mde
grupper i ;lltSet 'R('f!t\huen'
O~ 'Student",r mnd R.1cisme·
ISMJn hllr offiddt kun 30
medlemm~r.

J .'idstr ul<(' hntl Ekst.rn
Allldl't llrl',ver,;I<'ll'L "l1ly5",
nm dis~e menn;~"ker ng~å er
in,hkr..ve, snn: studl'ntH.

Resultlltet er ubphagcHI;l.
ror j,,\de !<(1h"nhllvns Uni
ver.• itet OK for rdtar Ove
Nath"n, der pl'rsnnlib-'t har
støtt.et StudenlerhClsels beo
~tJlen

Ud Ilr de ;J[) per~nner er
de~ kun lolv. 'cl'.!f lu,r rerl
lilkny~ningtii (lll;vers;lelet.
rt.r~tpn fi~d"s ikke, pr fær·
dilll--'dd<~nllcde 'eller h.v <ir·
lnv.
ReJ:11hu"n~ lcd..,. er Kaile

l'li~~k.M~r1Krn. der hl@v ud·
~krevet en.Pf endL "luriie faT
n:p.~lcn syv år ~id.'n. l."ir
Chri~ten.'\'n ,,- opf~lrt ~o"'

"l~",Ol"h<·r<'i.ijl:"l ~h"j~n'

t('rmt"lilcm, m -"l ItRn ('k5i·
'ltett'r ikke i Hniw'rsitl'U'I'
(l"l"h,,~(" n"l .R,",r 1""..... i\lr
Hviid rig ,\n"tte ({@rva([ hel·

lidligt'Te 'onlj_Tacisti~1l1'

moder', (It der er indkeldt
'kammeret~r' fm An~ifas

<:idisk IIktron. Pll,,,(e til Ilt
rnM3vllre vennerne med elag·
D~ kll!ltevl\b~n.

Det vakle en del intern
uro, da en aneat i hilset
UdJigl:'r" pj. dret (andt vdb·
nene under en troppe i hus
et, men bAde R.elP'buena
folk og medlemmer af 'Stu·
dente, Mod Raei ..me' \SMRl
fik hAnket de urnli"e ele
m..nt.., 0:1 oln<l~ mt!rl IMIlt'
""''-'t:-.~,.:''~ .~ :-:'·'r.·.. - ';T"
•."",.~" •.. n'.~·
AF ANDERS-PETER
MATHIASEN
OG JACOB JUHL
GRAFIK
GERT NIELSEN

denterhuset ,·~rt ror en
{"st. hvor kun ll'lf'get r;1 Bf de
raste bruJ{Brt· - for ikke III
næme studerende ved K<J'
benhsYnS Universitet - hov
de adgang. n .. m~tes om
kring fyrre centrale skikkel
ser fra Københavns illegale
undergnmdsmiijl'l til fj>st
under d<!Visen 'Ant.i·faci~_

lisk weekend-seminar'.
Da rnedbrngta deres el/:'!n

spirilue Oll" knbte ; nvrigt
dere!l nI til indk"r,spris i
'::tudllncerhnMt_l ·UIT. 0"
;' .... :N'-;:"-:-:; IC ':,:" :,,-~:

:1,,,,;l,r ~~ H:"~ i:.-r.·'.,.·
"1: Io..unn@<lnn."ul l(',,·mu·
~.k 1m et ott.. mi\nd ~tort

urk" .• tC'r.
Sfln<t~~·nlil.'\'i~ "flr d.'r l'l<'

• ... "~.-l d~nnl' l~jligM"fi "A'h
nroe "nltter til stø<te.

Del ho.r "rel'et r,,~ll'n "M

mer lir B:ln!lpn sidder i dag
rængsl~l ror v",bnet benk·
tllveri, ng gruppen holdL
mooer ved Rundeulre, rt
uger Cor de blev lInholdt.
Andre medlemmer "f den
nu nedlagte bRnde kammer
sædig i huset,

SLAGVÅBEN
Sidste !lOmmer l"!;de Køb

maprgade 52 otrlCielt Jokfto
Jer til en studierække, hvor
nere sM;ohHe 'ml>O'!stande'
q:l'"IODp.r· (nT""=U:t~ '1m dP'''''.l
~=~"'~!.: --C:-;:",""f;;.'l:"-::,-.. ~"'::- ", ..:,.. ,.~ .. ::" .. ,~
"m ""hdu.nt"'ten m"<l rcen",
l!."de medlemmer øJ den
rrlln~kf> lt'rmr·J'rj:rllli.~'tli''1t

'Action DirCh" og oj>n kllr
d;~ke fr;h.,,,hb,.v"'r:rl,..
PKJ<

F'orri~e "'''"kj>nd vnf 5t,,·

l~rhuseLs ltenualfDr.lBm-
linl<
Ek~lra Bladet hllr gen

nem de sidsle uger rn,.nyltl.'l
Mde almindelige all" uølmin_
delige journalistiske metl)·
dertil at dønn'! \liget blUede
arStudentern.uset.8 lIktivite.."Vi kender ikke lilail, der
er roreg,1et. Men det kan
fØl'l5lh, at f.ekll. P"litiet!
Enerretninga~eneste,PET.
hOf haft S!UJlme jnterl'!llSl!.

t'!< ,k-·Irlc~. 1t f"lk rf"!
~. ~~~ t':..-:--::,~ ':':>

~''''''!I:'''':-~n'''!I:'''~.•,"
hJlJ" han dM~~Flwnll~gang
i Robma~ergl\de 52.

D,'I .•kyln,,~ nJ::!'~, III krnd·
te ·Autonom..' grupppr ~anl

'Dm Rolle Blinde' h~f hnft
S(udent...rhu!et !om offi·
tielt mode~led. Tn medlem·
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PAPIRER. TIL OG FRA PRESSENÆVNET.

Pressenævnets sidste svarskrivelse, Pressenævnet 24.august 1994.

Bilag O: Til Pressenævnet: "Vedr. pressenævnets kendelse i sagen "Rådgivningsgruppen Regn
buen mod Ekstra Bladet, Regnbuen 27,juni 1994.

l. Referat fra Stormøde punkt 5, d.ll.maj 1993.
2. Notat vedr. Ekstra Bladets påstand om brug affalske navne i Studenterhuset, incl. Stu

denterhusintern medlemsliste.
3. Brev fra Københavns Universitet I Studieadministrationen til Registertilsynet,

2.juni. 1994.
4. Første pressemeddelelse fra Regnbuen, 21.oktober 1993.
5. Smædebreve fra Per Åstrup Olsen, incl. den sort-okkulte grundlov "Book 771 Liber

QZ".

6. Notat om Ekstra Bladets beskyldning om misbrug af økonomiske midler i Studenterhu
set, forår 1994.

7. Abent brev til Under.visningsminister Ole Vig Jensen: "Studenter og angst", lJ.februar
1993.

8. Om sikkerhed i Studenterhuset, april 1993.
9. Præsentation af Regnbuen i Studenterhusets semesterfolder.

IO. "Slaget om Studenterhuset", 5.dee 1993.
Il. "Magten tæt på kroppen: Forsvar eller underkastelse'!", dee 1993.
12. "Om studehandler med djævlen", 8.dee 1993.
13. "Had til BZ-autonome bag aflytning?", 22.dee 1993.
14. "Nogle korte betragtninger over eget forhold til tidens progressive strømninger",

Regnbue-papir Ira forår 1993.
15. Udskrift af TV2-Nyheder og TV2-Lorry fra onsdag d.20.oktober 1993 og torsdag

d.2l.oktober 1993.
16. "Termitter" i Studenterhuset, august 1992.
17. Fællesudtalelse for medlemmer af Studenterhuset, 26.sep 1992, samt kommentar til

fællesudtalelsen.
18. Vedtægter for Foreningen Studenterhuset.
19. Husorden for Studenterhuset.
20. Studenterhusintern note vedr. henvendelsen til Allin, medio august 1992.
21. Pressenævnets kendelse, Pressenævnet 2] ,januar 1994.
22. Til Regnbuen vi Jesper Lund: Henvendelse til Pressenævnet, Pressenævnet 1.11.1993.
23. Til Pressenævnet: "Angående klage over Ekstra Bladet", Regnbuen 18.dee 1993.
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PRESSENÆVNET
Porthusgade 3,

1213 København K.
Tlf.: 33 155564 Fax: 33 1500 IO

Rådgivningsgruppen Regnbuen,

solidaritetshuset,

Griffenfeldsgade 41,

2200 København N.

Don 24/08-94
Sag n<. 62/1994

Vedlagt sendes Pressenævnets kendelse af 24. august 1994 om

Rådgivningsgruppen Regnbuens anmodning om genoptagelse af

sag nr. 76/1993 om nogle artikler i Ekstra Bladet den 20. 

22. oktober 1993.

Rådgivningsgruppen Regnbuen har i sin skrivelse af 27. juni

1994 tillige berørt nogle artikler i Ekstra Bladet den 26.

og 29. oktober 1993. Disse artikler var ikke omfattet af

sag nr. 76/1993. Pressenævnet er derfor under henvisning

til medieansvarslovens klagefrist på 4 uger afskåret fra at

tage stillingt.i.l disse artikler.

- ',' -, - ,-.--

;-,
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Udskrift

ar ke:ndelsesprotokolJeil

for

del i med ror ar lov nr. 3-18 ar 6. juni 1991

om mediennsvar opreUede Pressenævn.

I sag nr. 62/199~

R~dgivningsgruppen~egnbuen

mod

Ekstra Bladet

afsagde Fressenævnet onsdag den 2~. august 1994 sålydende

K e n d e l s e:

Rådgivningsgruppen Regnbuen har ved skrivelse af 27.

juni 1994 anmodet om genoptagelse af Fressenævnets sag nr.

76/1993, i hvilken nævnet afsagde kende1s~ den 20. janu~r

199~. Sagen vedtørte Rådgivningsgruppen Regnbuens klage

.ov~r nogle artikler, i. Ekstra, _B~;;\aet den 2p. -22. oktob,er,

199~ om lukningen af studenterhuset i København. Artikelse

rien blev indledt med overskrifter som: "EKstra Bladet af

slører: TERRORIST-REDE F.~ UNIVERSITET" og "SIDSTE: STOR PO

LITI-RAZZIA I MORGES". Om Rådgivningsgruppen Regnbuen, der

der var brugere af studenterhuset, hed det, at gruppen dis

kuterede den væbnede kamp mod samfundet, og at" den chikane

rede andre studerende væk fra Studenterhuset.



-_.--------- -----
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Pressenæ.vnet udtalte følgende i anledning af klagen:

IlEkstr.. Bladet har i al""tikelserien videregivet kla

gerens hovedsynspunkter på grundlag af udtalelser

fra repræsentanter for klageren i nogle TV-indslag

og i telefaxen, som blev udsendt den 21. oktober

199). Fremstillingen af hovedsynspul.\kterne er ikke

blevet bestridt af klageren. Uanset den upræcise op

lysning om gruppens brug af falske navne finder

Pressenævnet herefter ikke grundlag for at kritisere

Ekstra Bladet i denne sag."

Til støtte for anmodningen om genoptagelse har Rådgiv-

ningsgruppen Regnbuen bl.a. anført, at Pressenævnet på in-

gen både har taget selvstændig stilling til oplysningerne i

artiklerne. Nævnet har 1 følge klageren alene spurgt Ekstra

Bladet selv, men har ikke indhentet suppleyende oplysninger

hos klageren. Dette fører efter Rådgivning3gruppen Regnbuen

til, at nævnet videregiver falske Oplys;ling'er, og at næv

nets k~ndelse er mangelfuld og direkte vildledende. Rådgiv

ningsgruppen Regnbuen har endvidere gjort gældende, at

gruppens hovedsynspunkter ikke er kOrrekt videregivet i
,

Ekstra Bladet.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behand

ling: Axel Kierkegaard. Hans Dam, Tage clausen og Preben

Sørensen.

Pre~aenævuet udtaler:

Pressenævnet indhentede i overensste~else med roedie-

ansvars loven en udtalelse fra Ekstra Bladet om RAdgivnings-

- ) -

gruppen Regnbuens oprindelige klage over artiklerne den

20.-22. oktober 199). Hverken udtalelsen fra bladet eller

omstændighederne i øvrigt gav imidlertid Pressenævnet an

ledning til at stille sagens afgørelse i bero på yderligere

udtalelser fra parterne.

også efter Rådgivningsgruppen Regnbuens begrundelse

for begæringen om genoptagelse finder Pressenævnet, at Eks

tra Bladets gengivelse af klagerens hovedsynspunkter har

fornøden støtte i de kild~r, SOm er nævnt i kendelsen af

20. januar 1994. At klageren nu bestrider fremstillingen af

synspunkterne kan derefter ikke tillægges afg~rende vægt.

på denne baggrund og da der i øvrigt ikke ses at være

fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørel

se, tages begæringen om genopta~lse ikke til følge.

--00000--

Udskriftens rigtighed bekræftes.

København, den 24. august 1994.

---I



RåJgivningsgruppen Regnbuen
Solidaritetshuset
GriIfenfeldsgade 4 I
2200 København N.
35-37.36.58

PRESSENÆVNET
POSTHUSGADE 3
1213 KBBENlIAVN K.

VEDR. PRESSENÆVNETS KENDELSE I SAGEN "RÅDGIVNINGSGRUPPEN
REGNBUEN MOD EKSTRA BLADET", SAG. NR. 76/1993, 2l.JANUAR 1994.

Pressenævnet har j sin kendelse af 21januar 199-1 i sagen "Rådgivningsgmppen Regnbuen
mod Ekstra Bladet" ikke fundet grundlag for at kritisere Ekstra Bladet. Og som det ordret
hcdder i Pressenævnets udtalelse: "Ekstra Bladet har i sin artikelserie videregivet klagerens 00
vedsynspunkter på grundlag afudlalelser fra repræsentanter på grundlag af udtalelser for kla
geren i nogle TV-indslag og j telefaxen, som blev udsendt den 21. oktober 1993. Fremstillin
gen afhovedsynspunkleme er ikke blevet bestridt af klageren. Uanset den upræcise oplysning
om gruppens brug af falske navne nnder pressen~vnel herefter ikke gnmdlag for at kritisere
Ekstra Bladet i denne sag"(Pr~ssenævnet,s.7).

Af denne udtalelse fremgår det tydeligt og præcist, at Pressenævnet alene henholder til reakti
onerne dagene efter (de to TV-indslag og en pressemeddelelse fra klagerlundertel:lnede) på
Ekstra Bladets oprindelige artikel fra d.20.oklober 1993. Men på ingen måde tager ~elvstæn

dig slilling til denne, andet end at spmge Ekstra Bladet selv, om dets oprindelige oplysningt::r
er korrekte ~ hvilket endvidere fører lil, at Pressenævnet selv videregiver falske oplysningeor
(herom senere). Vi finder derfor Pressenævnet udtalelse mangelfuld og direkte vildledende. Og
at dette må føre til, at Pressenævnet tager sagen op igen. Og dette må vi bede om.

Inden vi i det følgende skal kommentere den oprindelige artikel fra Ekstra Bladet d.20.oktober
1993, skal følgende tre kommentarer gøres til Pressenævnets udtalelse:

KOMl\offiNT ARER T1L PRESSENÆVNETS MANGELFULDE OG DIREKTE VILDLE .
DENDE UDTALELSE.

l - Når Pressenæ\o1let ~kri...er, at "fremstillingen aF hoved5ynspunktt::rne .. ikke er .. blc .....et be
stridt afldageren", så er dette ikke rigtigt. Vi har fra starten af, overalt- herunder i vores an~

modning til Pressenævnet, i udsendte pressemeddelelser. og i diverse artikler og henvendelser
lil forskellige myndigheder - beslridt, at deor overhovedet er den sa3---!!Lcd det indhold, som
Ekstra Bladet fremturer med. Og desuden skriver vi udtrykkeligt i vores anmodning til Presse
nævnet: "At nævne bare tilnærmelsesvist alle de fordrejninger, uunderbygg<:de tilstande og di·
rekte løgne, der indgår i Ekstra Bladets omtale af denne silg vil overskride rammerne for denne
henvendelse. (Og).o undertegnede Slår selvfølgdig til rådighed for oplysninger om

dokumentation afurigrigheder afde hetzende påstande fremflJn i Ekstra Bladel, samt for hen
....isning til mindst en }Jt:lson, der er blevet fejlciteret".
Vi valgte denne henvendelses form, fordi det på daværende tidspunkt var {Olol!t uigennemskue
lig, hvad en presseinstans hav·de gang i, hvorfor vi satte vores lid til Pressenævnets kompeten
ce og intt:le::;.'ie i en sag~lig afklaring.
Men efter at have set Pressenævnets hidlidige udtalelse, står det klart, at denne er gjort på et
utiJstrækkeligt grundlag. Og vi undrer os over, at Pressenævnel ikke har SDgI vide~e opJysnin
gt:r for en kvalificeret afgørelse, der hvor vi henholder os til Ekstra Bladets artikler som "over
ordenlligt fejlagfige og fordrejede, .. braBt mod bedre vidende". Og derfor 0Bså denne supple
rende henvendelse.

Nu er der indholdsmæssigt mange hovedsynspunkter i Ekstra Bladets oprindelige anikel i\len
de væsentligste synes at være:
- brug af falske navne (Ekstra RIadet d.20.oktober, blandt andet s.4 og s.6):
- at misbruge Studenlerhuset til illeg~1 politisk virksomhed (blandt andet sA);
- ikke at være legale studerende og at fuske sig til at stemme på generalforsamling (bland!

andet s 6);
- misbrug af økonomiske midler (blandt andet 5.6);
- at h<lve kriminelle udenlandske lerrorkont:lkter (blandt andet s.7) og herunder slet skjult

henvisning til direkte delagtighed i politimord og bankrø....eri (blandt andet
Lederen d.20.oktober);

- at chikanere uskyldige medstuderende (blandt andel 5.7); og
- at ....ære våbenovende og -brugende (specieIl d.22.oktober, s S)

Ud over at de alle er usande ~ Ekstra Bladet fremviser da heller ingen sande empirisk~ kends
gerninger til underbyggeIse heraf - så centrerer de sig Jlle endvidere ind efter, at vi skulle have
"forhdt demokraliet"(Ekstra Bladels Leder fra 20.oktober 1993). Og dette er slik imod fakti
ske forhold. Tværtimod har vi altid henholdt os til og pTilktiseret demokrati. Og vores presse
meddelelse af 21.oktober 1993 er da 005å et lanol forsvar for en demokratiske platform d0

ogsa en beskri....else af, hvordan vi selv holr handl:t deomokratisk gennem hele S(udentt:rhu'~t:l~
historie. Ekstra Bladets falske og konstruerede oplysninger - og det gælder samlige ovenståen
de, som hde Ekstra Bladets artikelserie bygger på, og som skal sørge for al give et billede af
det modsatle - skal senere tilbagevises konkret.
Eksistensen af de 9 slagvåben i Sludenlerhusel ændrer desuden inlet ved !,'Oles dcmokIaliske
platfonn; dels har slagvåbnenes eksistens i huset intet med Regnbuen at gore, men med mord
trusler mod oplægsholdere i arrangemenler forestået af Sluderende MoJ Racisme; dejs var der
et fle:1~! blandt st~~dentc~husaktive fer r-ele"ll.rlsen af ~t matte lænke sikkerhed i forbindelsf'
med anlj~racistiske arrangememer. Vedlagt referat af det sidste slormode. hvor sikkerhedspro
blemet blev diskuteret (Bilag I), og det skal præcisert::s, at Ot:rtallet også gjaldt de fremffiodte
bes!yreJsesmedlemmer: Birgille, Kars(en og Calhrine overfor Elisabeth Dg Jacob.

2 - Pressenævnet skriver: "Uanset den upræcise oply;,nins Olll gruppens brug af falske navne
finder Pressenævnet herefter ikke grundlag for at kritisere Ekstra. Bladet i denne sag"(5.7). Og
Pressenævnet henholder sig her endvidere til, at at "Ekstra Bladet d20. oktober oplysLe, at
"man var ble....et bekendt med, al el Stort alllal falske navne havde udlost den offentlige stolte"
Den 22. okIober blev denne oplysning til dels berigtiget. Oplysningen beroede i følge Ekstra
Bladet på stavefejl i Regnbuens og en sympaliserende gruppes medlemslister"(Pressenævnels
kendelse s.5). Heroverfor må det sigts: Der er ingeo f,llske navne i ReQnbuens medlemsliste,
men dog Io stavefejl i Studenterhuse!s liste over medlemmerne i Studerende Mod Racisme
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hvilket dog ikke kan lasles Studerende Mod Racisme _ men dog heller ikke Studenterhmet
idel listen var en tjekliste hvad der udtrykkeligt var anoive! på selve mellemslisien. I bilag 2
(Notat ....edr. Ekstra Bladets påstand om brug af falske navne i Studenlerhuset) er Ekstra Bla
dets p!stand om brug af falske navne nænnere analyseret, og konklusionen fra dette papir af
U.marts 1994 skal også gengives her: "Ekstra Bladet har sammenlignet Studenterhusels med
lemsliste og maJrikler rra Københavns Universitet. og bevidst løgnagtigt fremslilIet, ikke bare
et groft fordrejet, men et direkte usandl billede af det fakdske resultat af sammt:nlignill.
gen"(Bilag 2, s.7). I en senere udtalelse fra Københavns UniversitetlSludieaclminislrationen _ i
et sv~r lil RegisteniJsynel - oplyses endvidere fDIgende: "Vedrørende udleveringen af oplysnin
ger td Ekstra Bladet skal det oplyses, at Ekstra Bladet sogte om aktindsigt i sagen vedrørende
Studenterhuset, og som led i denne aktindsigt har universitetel sammenholdl de medlemslister
tra .Student:rhuset, som Ekstra Bladet præsenlerede universitetet for, med de offentligt tilgæn
gehge valglISter Over stemmeberettigede til valg på universitetet. Der er s<11edes i denne sag ik
ke taIe om videregiveIse af oplysninger, der ikke er oJTenlligllilgænge)jge"(jvfbiJag J, s.1-2).
Om Ekstra Bladel har kontrollerel navne på ulm'lig vis via matriklen, som meget taler for _jvf
bilag 2 - ~ller om. det er sket på legal vis, som hævdet af Studieadminislrationen _ jvfbilag 3 _
kommer l dette tilfælde ud på eet: De falske navne, hvad angår Regnbuen, kan kun komme
genllem en bevidst løgnagtig konstruktion fra Ekslra Bladets side. Så når del kan skrives at
oplysningen om, al et ston antal falske navne havde udløst offentlig sloUe, er "lildeJs beri~li
get" d.21. oktober i Ekstra Bladet, er del stadig en grov fordrejning - som åbenbart kan brin
ges videre, dog nu '!led Pressenævnets billigelse
Problemet 0n:- Ekslr~· Bladets usande - og ikke "upræcise" som Pressenævnet henholder sig til
(s.7) - oplysmng om falske navne for specielt Regnbuen, og som Pressenævnet ikke fmder det
værd al påpege, står dog yderst centralt i Ekstra Bladets lilgang lil at konstruere diverse yder
ligere falske beskyldninger. Vi citerer fra Ekstra Bladet d.20.oktober - en passus Pressenævnet
i sin udtalelse går helt udenom at kommentere: "l følge Ekstra Bladel rea0t:lede K.,Lt:nhavns
Universitet, fordi man - ved selvstændige undersøgelser _ fik dokumente(e~ at Studenterhuset
ikke er den åbne ejendom, som man eUers var blevet garanteret. Tvært imod var man bekendt
me~, al et ston antal falske navne havde udløs! den otfemJige stolte, og vidsle nu, at 'autono
me grupper havde den reelle magt over Studenterhusel"(s.4). Ekstra Bladets usande påstand
åbner m.a.o. direkte op for yderligere "logiske følgeslutninger" a la: falske navne, så også urel.
mæssig brug af eller tilgang til tilståede midler, og når falske navne kan lade sig gøre, må de
der beljener sig heraf have en magt over andre. over huset. til at beljene sig heraf. Ekstra Bla
det skaber allså med sin usande oplysning en egen 'sneboldeffekt', som det uretmæssig kan
drive hvorhen det vil. Og der, hvor EkSLra Bladet ville hen, var så åbenbart at konnektere kri
minalitet og magtmisbrug (terriJr) til begrebet "autonom". EJler stillet op på en anden måde:
uden den usnnde 0flly~njng om f:t.I<;Ice. navne, 'ville og kU!1[>e Ekstn 9bclet:: ~:::;:;e::c<: f0!'ehtl
vende lk:ke skabes - for slagvåbnenes eksistens i SlUdenterhusel var jo offentligheden kendt i
fon·ejen eer:.nem Studenlerhusets HusaYis, hvad Ekstra Bladet 0Bså selv inummmer.

J - Pressenævnet cilerer Ekstra Bladet fra d.22.oktober 1993, dels gennem en uyersbifi Illt:d
"Studenler-ps)'kologer kammer over i tvangsforestillinger· anklager rektor av·e Nathan for
nazisme", dels gennem dele af artiklen, hvori der blandt aldet slår- " Den autorwme militante
psykologMgruppe Regnbuen .. beskyldte igår rektor Q\.'e Nalhan o~ Ekstra Bladet f~r i fælles
skab at stå i ledtog med fascister og nazister. " (Og i en lelefax) '. fortæller de blandt andet, at
aJle studenter faktisk er autonome .... I pressenævnet s udlalelse citeres Ekstra Bladet end"ideM
re for følgende udtalelse: H(Ekstra) Bladet mener, al man roligt kan bruge udtrykket "Kammer
over i tvangstanker", når Regnbuen anbringer Ove Nathan i ledtog med fasciSler og nazister,
som gruppen eller bladeiS opfattelse ser overall i det danske samnll1d"(Pressenævnet, s.6n).

4

Den telefax:, der henvises til, må v1 gå ud fra, at Pressenævnet har (men dog vedlagt som bilag
4), kan på ingen måde udlægge:; som Ekstra Bladet gor. Vi beskylder ikke Nathan for ae stå i
ledtog med nazisme· så ville vi heller ikke udtrykke respekt for hans virke. hvad vi også gør i
pressemeddelelsen (s.3) - men for at se "sig blind" fOl (s. In), bror problemer kommer fril, og
dermed lade sig bruge af personer med højre-radikale synspunkter. Vi skriver endda ogsa i
pressemeddelelsen, at det lader Lil· for at forstå Nathans handling. - at der er indblandet "up3Ii
deJige embedspersoner med privaee aktier i sagen"(s.3), hvilket jo visre ae være ganske sUlldt:
Nathans daværende fortrolige medarbejder ~ jurist Lars-Erik Allin - blev jo knap en måned ef
ter Studenterhussag~nfældet af en påstand om en skjolt mikrofon på Hans Gammeltoft Han
sens daværende konlOr på København Universitet, og senere kom så også sagen omkring ille
gitim udlevering af malrikkellister til Politiels Efterretningstjeneste. Har Nathan været noget, j

følge vores pressemeddelelse, som vi ikke selv udtrykkelige formulerer, så er det slee ikke na
zist eller fascist eller i ledtog med sådanne - der er intet belæg for denne udlægning - men en
"nyttig idiot" for andres upålidelige og skjulte interesser. Så det er mere EkSlra Bladet, der
kammer over i "tvangstanker" over, hvad Regnbuen er for en gruppe. Ekstra Bladets over
skrift har da heller ikke dækning hverken i pressemeddelelsen, eller det fra denne, som citeres i
Ekstra Bladet, hvorfor Pressenævnet kommer eil at sætte sig ind i sie eget regelsæt, specielt på
ponktet videregivelse af "KorrekLe meddelelser", punkt 6 om, at "Overskrifter og melkmm
brikker skal i fVI III og indhold have dækning i den pågældende artih'l eJler
udsendelse."(Pressenævnets folder om "Hvor, hvornar, hvordan og om hvad kan de klage, h...is
de mener at have værel udsat for dårlig behandling i pressen", s_7). Vi lInder Ekstra Blaclets
handling her som en klar overtrædelse afgod presseskik. og undres over, hvordan Pressenæv
net med alle tilgængelige oplysning foran sig., kan lade dt:tlt: slippt: af sted. Det samme gælder,
hvor Ekstra Bladet skriver, al ',Ii i lelefaxen/pressemeddelelsen iartæller. at "alle studenter fak·
tisk er autonome". Hvad vi fortæller er dog noget ganske andel, og vi citerer: "Vi ser ingen
modsætning mellem aUlOnom og student, for autonom betyder selvstyrende, på egne kræfter
beroende arbejde. "(Pressemeddelelsen af 21.okcober 1993, 5.2, jvf bilag 4). Det ikke al se
nogen modsætning, er sgu da langt rra det samme som at udtale sig subslantidL om, hvad alle
studerende er - h"'ad vi heller ikke på nogen måde gør. Vi udraler os om os selv som
studenter!
Ekstra Bladet overtræder her· for os at :;e • klart to punkter i Pressenævnets folder om "God
Presseskik", afsnit A OID "Korrekle meddelelser": dels punkt I, idel der ikke - heller ikke her
videregives "korrekt og hunig infonnalion"; dels punkt 5. idet det ikke gøres klart, hvad der er
fakliskt: ovly::;nin~er, os hvad der er kommentilrer".
Vi skal senere kommentere en megel megel grovere manipulalion fra Ekstra BladelS side,
nemlig phtanden om at øve i våbenbrug med storkalibrerede auLomatvåben! Og blot her næv
n~, "-t uanse! om EI:stra Bbdets j0ur:"!,,-!is!er er !.ld:: ~f~lo::.~d til a! læse indenad - og .11.;-( er j sig
selv slemt nok for en journalist og dem der må bært: f.,lgt:rtle heraf· sa gæld.:':r der del, ilt de
ser bort rra afsnit A, punkt 3 om, al "God Presseskik" indebærer, Jt oplysninger. som bn væ
re skade...·o\dende mv, skal pnJYes i en særlig grad, og at dette også angar deres egen, åbenban
store indre svinehund.

OM VORES OPRJNDELlGE ANi\IODNING OM INDGRJBEN OVERFOR EKSTRA.
BLADET

Pressenævnet lader sine udtalelser om Ekstra Bladets "slart~artikel" fra d.20.oktober ("Terro
rist-rede på Universitetet) kommentere alene af Ekstra Bladet selv. Og går dermed ikke ind i
Ut:1 mest centrale punkt i vores anmodnins, ill del som sådan omhandler, ilt "artikJerne er
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overordentligt Tejlaglige og fordrejede. Hovedparten af de bragte oplysninger el fejlagtige - og
en del heraf bnnges mod bedre vidende", at journalisterne "ikke har ønsket at kontrollere op
lysninger", før de brugte dem, og at det nærmest alene er "et privat hævntogt med det sigte at
skade særlibrt tådgivningsgruppen Regnbuen", samt at "Ekstra Bladet har startet en art hekse
jagt mod Studenlerhuset generelt og mod Regnbuen i særlig grad". Og vi skriver endvidere til
slut i vores anmodning - som også tidligere anført - at det falder udenfor rammerne fm davæ
rende henvendelse bare tilnærmelsevis al nævne alle usandheder mv, hvorfor vi eksplicil frem
hæver, at vi står til rådighed for yderligere oplysninger og konkret dokumentation for påstan
denes uriglighed.

Hvorfor, VIl vi gerne spørge, reUer Pressenævnet ikke videre henvendelse tilos, inden de afgør
sagen'? Så havde del måske været muligt, at Pressenævnet selv havde undgået at viderebrinoe
bevidst fordrejede udStlgn. I det mindste må Pressenævnet henvise os til det sted, hvor vi i f~l
ge Ekstra Bladet, "i folge ..(vores).. egne skrifter føler sig i slægt med bl.a. Rote Arme Frakti~

on"(Pressenævnets udtalelse s.6·7). Dette skrirt eller skriner vil vi gerne se, ror man må
antage - ud rra Pressenævnets stillingtagen - at Pressenævnet har stinet bekendtsk<1b
med det eller de skriner. som der aktivt henvises liI- for del bliver brugt til at "beretti
ge ., udtrykket "tefTOriSler''''(Pressenævnet. s.6) om os. Og når vi har [aet del, set del, i
tilfældet at del eksisterer, så vil vi meget gerne diskutere, hvad der måtte stå. Det skulle jo no·
digt ende som i Tyskland op gennem 70-eme _ hvor det gik helt galt - at såvel de borgerlige
og de socialistiske personer, der gik ind i at analysere, hvad i de konkret sociale Og samfunds
mæssige betingelser, der skabte lerrorisme, for dermed at kunne foregribe lerror i al opSlå,
selv blev slåer i hartkorn med terrorister, også selvom de udtrykkeligt tog afstand fra en terro
ristisk strategi.
Ener er det virkeligt sådan, at Pressenævnet har stillet sig tilfreds med en bekræftelse fra Eks
Ira Bladets side, al deres egne oplysninger er rigtige - blot fordi de allerede er skrevet i Ekma
Bladet'?!

Vi skal her henvise til Pressenævnets folder, specielt til llfsnit A i Reglernes Indhold, omhand~
J~nde "Korrekte meddelelser", idel vi samlet finder samtlige 7 punkter overtrådt. Vi skal spe
cielt fremhæve punkt 2, der omhandler at "kritik bør udvises overfor nyhedskildeme, isærde·
leshed når disse udsagn kan være farveL af personlig interesse eller skadevoldende hensigt".

Til belysning af dette punkt 2 har vi vedlagt en række smædebreve (Bilag 5), skrevet af samme
person, Per Åstrup Ols:cn, der også endte med at blive erklæret uønsket i Studenterhuset pga
dem. I Bilag 5 er også den "grundlov" - The Law of the Strong - som Per Åstrup Olsen har
skrevet u'lder p~ sammen med okkultisten Aleister Crowley, og hvori personens ret til al dræ
be sine modstandere er fonnuleret. Vi citerer fra denne Book 77/Liber Oz: "Man has the right
to killlhose who would thwart these rights ~ the slaves shall sef'o'e". Med en sådan grundlov
for en person· eller for nere personer - vil et hvilket som helst hus, den eller de befinder sig i,
ra problemer, upåaglet hvad andre i samme hus måtte vælge at gøre, medmindre de gør sig lil
slaver. Og del var selvfølgelig også en mulighed, som Rtgnbuen, Studerende Mod Racisme,
andre grupper og enkeltpersoner i Studenterhuset kunne have valgt, men selvfølgelig gjorde vi
- og de neste andre - ikke dette. Men ved ikke at gøre det, men tvært imod sige Nej lil en sty
refonn gennem tyranni, despoti og diktatur, så er det også, at et sådant Nej af tyrannen
despoten og diktatoren kan udlægges som angreb - selvom angrebet ret beset starter med en
person d.er gør Crowlev Book 771j! sin gomdlov. Det svarer til, at en kvinde, der siger Nej til
tilbudet om et samleje, udlægges som angriber af manden! Sygl, totalitært, og udenfor enhver
rimelig menneskelig ret. Men ovenstående nævnes for at gøre opmærksomt på det forhold, at
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alt j Ekstra Bladets artikler er skrevet med os som den "angrib~nde part" - et forhold der kun
ne have været afvist, hvis der var blevet anvendt bare lidt af den kildekritiske sans, som journa
lister er forpligtiget til under udforelse afderes arbejde
Selv med en stor skepsis mht, hvorfra Ek$!ra Bladets journalister har sit kildemateriale, så er
det umuligt at afvise den 99-procenl-aglige lighed med Ekstra Bladets artikel fra d ~O.oktoba

1993. Det eneste, der ikke er med fra smædebrevene, er beskyldningen for hash-rYI,mlng, m~n
den rimer også dårligt for journalister, når'etiketten "Terrorisme" skal markedsfør;s Men el
lers er alt der.
Del er smædebre~'e, som også Universi(el~tog politiet har. Og havde der været noget ved an·
klagerne, blandt andet bankrøveri, så havde politiet nok grebet ind sidste sOlllmer/efterår, hvor
de udfonnes og offentliggores. I denne sammenhæng var Regnbuen også til advokat mhp en
injuriesag, men dette blev opgivet ud fra argumentet, at en injuriesag sjældent Slår mål med an
strengelserne. Ligeså var Regnbuen hos politiet fOr at anmelde t}"'Y'eri af papirer, men da papi
rerne alligevel var offentligt tilgængelige, så blev det valg! ikke at fremme en tyveriamneldelse.
To taktiske fejl fra Regnbuens side! - men hvis ikke det er en overtrædelse af god presseskik,
fra Ekstra Bladets side, ved ikke i et sådant oplagt tilfælde ikke at aote kritisk sans over/Dr ~j

ne kilder, når disse er præget af personlig interesse elkr skadevoldende hensigt Uvf afsnit A,
punkt 2 i Pressenævnets egen folder), så bor Pressenævnel nedlægge sig selv, for så er .!ll! god
presseskik.

l Pressenævnets udtalelse bruges de forste 6 sider - af 7! - på en simpel gennemgang af Ekstra
Bladets artikler, og det sluttes af med Ekstra Bladets udtalelse om klagen (side 6), hvorefter
Pressenæ~'ne( slutter af med ikke at finde grundlag for nogen kririk

I det folgende skal Ekstra Bladets artikler kommenteres nærmest afsnit for afsnit, hvilket også
er en kommentar til de forhold, som Pressenævnet selv trækker frem - og kun lader Ekstra
Bladet kommentere.

SPECIFIKKE KOMMENTARER TIL EKSTRA BLADETS ARTIKLER, rHG FOR
DAG.

EKSTR.-I HL-lDET ONSDAG D. lO. OKTOBER /99],

"Spiseseddel": "EKSTR-\ BLADET nfslorer TERRORIST-REDL: P"\
UNIVERSITETET".
forsidelekst: "EKSTRA BLADET afslører TERRORIST-REDE P'-\ UNIVERSITE
TET",
Kommentar: Der er hverken j dagens Ekstra Bladet eller senere fundet beviser på, at Regn
buen eller andre med lovformelig tilknytning til Srudenterhusel har med lerwrisme al gøre
Tværtimod er en terroristisk slralegi som holdnings- og handleform uforenelig med Regnbuens
praksis, der er en friheds· og kærlighedsbemæbe1se for livet, og Regnbuen har altid vendt sig
mod terror, idel det betyder en slyreform via angst, ufrihed og vold. Denne holdning deles af
SLuderende Mod Racisme

1
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Side 1: Forsidebiliedet viser en maskeret person, der med en handske på h:\nd~n giver
fotografen/systemet liugeren. Og teksten er: "Ekstra Bladet afsIBr;.·r TERRORJST-RE
DE PÅ UNIVERSITETET".
Kommentnr: Billedet er et falsum, hvad studemernuset angår. Dette er også senere indrøm
mel af Ekma Bladets ene journalist, Anders Peter Mathiasen. Men han har tudlil ikke ønsket
al berigtige detfe.

Side 41 artiklen: "Kun en halv time efter at de sidste aktivister havde forladt ejendom
~en kJ~kke.n I.~O - med store tasker på deres cykler - brod politiet ind .."; og midterste
billede I hOJre Side, der har underteksfen" Kun en halv time for politiet slog lil, forlod
de sidsle aktivister bygningen. Her er det Kalle Birck-Madsen og en ung kvinde, der
cykler væk".
Kommentar:. Der er kun een slor taske; den er på cyklen lil venstre i billedet - og den inde
holdt vaskewJ. Den anden taske er en almindelig studierygsæk. Det inkrimineres, at der er no
get fordækt ved at medbringe tasker.

Leder: Overskrirt "Revolutionshuset".
Kommentar: Regnbuen arbejder indenfor Studenterhusets vedtægter, omhandlende "at virke
for skabelsen af et tværfagligt, studentersaciall og -kulturelt tilbud til de studerende ved Ko
benhavns Universitet .. på adressen Købmagergade 50-52. Huset arbejder akti"1 både indadtil
og udadtil i forhold" til sine omgivelser for et åbent og demokratisk samfund". Re"'nbuen har i
denne forbinddse været aktiv og drivende i arbejdet med, at ovenstående "demokr~liplatform"
på demokratisk vis er blevet indført i vedtægterne, hvilket skele på ordinær generalforsamling
26.september 1992. Det skal endvidere bemærkes, at Regnbuens opfattelse af, hvad et demo
kr.ati i sidste ende indebærer, det er et demokrati også over de samfundsmæssige produktions
midler, dvs den fuldstændige demokratisering af del samfundsmæssige liv, hvor enhver har rå·
deret over egne relevante livsbetingelser. Argument: kun gennem den fuldstændige demokrati
sering kan der tages forsvarlig vare på jordens ressourcer og alle menneskers rel til et værdigt
liv. I Regnbuen "revolutionsopfauelse" indgår ikke terror, men' derimod demokratisk omvælt
ning af de bestående forhold, hvorved det kan komme til gennemsætningen af et "reguleret
samfund"(Gramsci), hvor der ikke er anlagonisliske modsigelser mellem det at være el privat
menneske og en offentlig person, mellem samfundsmæssig produktion og privat tilegnelse af
den fælles rigdom.

Leder: "FROMHED SlYRKER RIGERNE har Chr. IV skinhelligt skrevet på Runde
tårns facade. I skyggen af Rundetårn ligger ~tudenterhusel. Det er hverken præget af
fromhed eller et ønske om at styrke rigerne. Tværtimod. Det enesle fællesskab med Chr.
IVer skinhelligheden. I STUDENTERHUSET har 'studerende" hvad enten de har væ
ret indskrevet, færdiguddannede eller blot værel tilfældige forbipasserende, haft deres
muntre liv på skatteydernes bekostning. De har taU om revolution og væbnet kamp og
modstand og modmagt og imperialisme og øvet sig i våbenbrug og indført kontrol og
eksklusioner og sanktioner for en dårligt vasket trappl. De har morel sig og leget rigtige
revolutionære. og folk, der har tænkt eUer ment anderledes, er blevet presset nd, eller er
gåel af sig selv. Det er lil at forstå".
KODl.mentar: Hvad andre demokrater i Studenterhuset udtrykker, er deres sag. Fra Regnbu
ens Side ser vi ikke fromhed og ønsket om at styrke rigerne som relevant i den nuværende tid,
hvor ~ationa1staten er under pres, fordi den som ras!låst form ikke magter den nødvendige in
temat~onalisering, blandt andet presset frem af universaJisering af informationsteknologien, på
fredehg demokratisk vis. Dette standpunkl ligger fuldt inden for Studenterhusets
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formålsparagraf. Ekstra Bladets tekst er derfor insinuerende, idet Eksrra Bladet lægger dert:':S
eget ydre standpunkt - Rundetårns-analogien" - ned over SLudenterhuset for så bao efter at
bebrejde Studenterhuset, at det ikke er som skrevet på Rundetårn. ' .:>

Hvad angår, at" studenter. har haft deres muntre liv på skatteydernes bekostning", så er det
le en direkte fejludlægning af de faktiske rarhold Uvf også bilag 6: "NoLat om Ekstra Bladets
beskyldning om misbrug af okonomiske midler i Studenterhuset"). Srudenterhusets cate er
åben på hverdage, og der er livemusik en til lO gange ugentlig, men alt arbejde, på nær cafe
bestyreren oS en sekretær, foregår ved frivillig arbejdskraft. Igennem dette arbejde har huset
tjenr penge ind til vedligeholdelse og forbedringer. Det er så rigtigt al SLudenLerhuset modta
ger eL tilskud på kr. 371.000,-. foreløbig bevilget for l99::!, 93 og 94 - "len d~tte omhandler
tilskud lil opbygning af Studenterhusel, idet huset har været uden andre økonomiske midler
eud de gennem, frivillig,t arbejde indtjente i årene 1984-91, og huset var i en miserabellilstand,
da det blev overgivet Lil Foreningen Studenterhuset i 1984. Så der er ikke blevet L<llt om "revo
lution og væbnet kamp ..." på skatteydernes bekostning. Men mange i Studenterhusr læser avi
ser og følger med i verdens problemer, og her kan der læses om "revolutioner" mv. Ekstra
Bladet skriver også selvom "revolutioner", senest ifm kampen Dm Det Hvide Hus i ~'losh:::l i
oktober 1993. Og studenter taler· som alle andre mennesker· om, hvad der måne stå i aviser!
Udsagnet "fi"iet sig i våbenbrug" må være en reference til TaiChi-gruppen i StudenterhuseL 
en anerkendt sport over det ganske rige og verden - for andet er Regnbuen ikke vidende om,
men dog heller ikke delagtighed i - ingen i Regnbuen er med i TaiChi-gruppen Når så Ekstra
Bladet samme dag i en artikel på side 6 hierarkiserer TaiChi-gmppen under mbrikken "under
trykte interne grupper", så viser det absurde sig, idet noget legalt til anden ~ide tilskrives
Regnbuen på følgende m~de: "En gruppe, der diskuterer den væbnede modstand mod samfun
det. og som mobber og chikanerer rigtige studerende væk"_
Udsagnet "indføn kontrol og eksklusioner og sanktioner tar en dårligt vaskeL trappe" er en
falsk ~onstruktion, hvad Regnbuen - og Studemerhuset ~ angår. Regnbuen har legalt arbejdet
på ~t IOdfme og præcisere pa vedtæb'1sniveau, at der er en eksklusionsparagraf og en lovfor
melig procedure at lalge, sålremI brugen af en sådan paragraf er relevant. Alle foreninger har
en sådan paragraf· og de tleste foreninger endda mere deLaljerede end hvad fremgår af Stll
denterhusets vedtægter (bilag 18) og IlUsorden (bilag 19). I husets historie er en person ble-.el
ekskluderet afllestyrelsen - den omtalte sandsynlige kilde i skriftlig fmstand for Ekstra ])ladet,
Per Astrup Olsen· og her var to af bestyrelsesmedlemmerne også med i Regnbuen, men be
slutningen var eenstemmig.
Udsagnet "sauktioner for en dårligt vasket trappe" er frit opfundet. Gruppen Yggdrasill har
haft svært ved at rydde op f.fter sig, og har oprydningsmæssigt været et problem tar andre i
huset, for repræsen~ants~abet og beslyrelsen. r..'fenat 'vas~e nogen trappe' har aldri13 været et
anliggende, der kunne påtales: den fælles interne rengmingsordning for akti·vitelsgrupper i SLU
denterhuset angår kun mm og gange på 1.sal!
Udsagnet "de har moret sig og leget rigtige revolutionære, og folk der har tænkt eller ment an
derledes, er blevet presset ud, eller er gået selv", der ligeledes har adresse til regnbue-aktivi
ster. kan vi ikke genkende. Det er tor en alvorlig san at lege med en revolution og h<lr Reon
buen leget i huset har del været med malerpensler o~ værkwj til indretning af ~m. Ingen, der
har tænkt eller ment anderledes er blevet presset ud, men der er stillet krav til, at man som per
son i huset behandler det fælles hus ordemligL, fX ikke at være i huset for at håne eller fornedre
andre, ikke lyve, huske at rydde op og låse døre, når man går. Er nogen presset ud af huset af
disse grunde, er det fordi man ikke har villet Studenterhuset på den måde, ar man selvfølgelig
skal passe på øg ordenllig tage vare på en statsejendom
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Leder: "StudenterhIlset har ,pillet en vigtig rolle ror den kommende revolution. Det er
her, eliten er blevet hærdet, det er her proletariatets spydspids har skærpet sig til den
kommende kamp".
Kommentar: Har Studenterhust spillet en rolle for den kommende revolution, er det som de
mokralisk funderet modmagt til gryende racistisk og fascistisk aktivitet, bredt i samfundet og
internationalt. I positiv forstand er Regnbuens revollJtionsopfattelse derimod etableringen af
et samfund uden strukturelt magtbasere magthavere.
Begreberne "elite" og "proletariat" leder desuden tanken hen på Lenins revo!utionsopfauelse,
men her er Regnbuens slandpunkt, al den med Lenin forbundne Oktoberrevolulion i 1917,
endle op i en passiv revolution - hvad Stalin gjorde sig central i ~ hvorved nogle magthavere
med tiden udskifiedes med andre.

Leder: "En revolution er ikke er reselskab. og et par domme for bankrøveri er en drirts
omkostning. Desuden er der mindst 100 meter til Købmagergade posthus, selvom den
åndelige afstand er mindre", Andetsteds (Ekstra BI"det, samme dng, s.6) uddybes dette:
"Uuset i Købmagergade styres i \'irkeligheden af eu lille gruppe militante, intolerante og
stærkt venstreorienterede psykologer, der dyrker en s
ærlig interesse for både Baader-Mainborr~gruppenog Blekingegade-banden",
Kommentar: Dommere for bankrøvere må referere til "Den Røde bande", men denne har
Regnbuen ikke aktier ~ hverken som nogen enkelLpersoner eller som gru ppe. Hvad <:lngår Ble
kJngegade·banden, så.gælder det samme. Disse grupper må svare for sig selv. Og Ekstra Bla
dets insinuationer om samarbejde eller personoverlap er frit opfundet. Som teksterne er skre
vet i Ekstra Bladet antydes det endvidere kraftigt· hvad der ikke er lilfældet - at det er Regn
bue-medlemmer, der har domme for bankrøveri eller tilknytning til roveriet på Kobmagergade
posthus, som Blekingegade~banden blev domt for.

Leder: "Københa\'ns Universitet har \'æret passivt, selvom det havde al mulig lejlighed
til at konlrollere, hvad der foregik i lokalerne. Der var jo anledning iii at gå ek3:kJusio
nerne i sømmene".
Kommentar: For det første er der i Studen!erhusets historie kun tale om en eksklusion, effek
lueret egenhændigt afbeslyrelsen. da den fik tilgang til (endnu) et smædebrev fra Per ASlrup
Olsen med løgnagtige oplysninger om regnbue-aktivister, sendt Iii Universitelet vI fuldmægtig
Lars-Erik AlIin (Brev aflfit. Aug. 1992 e.v.,jvfbilag S). Der er det forhold her, at .>\.Jlin væl
ger at arkivere brevet uden at journalisere det. Del figurerer nemlig ikke i Universitets arkivo
versigt. Hvorfor ikke, må man spørge? Samtidig oplæses brevels indhold af Pelle Buhl- der er
bestyrelsesmedlem og Per Åstrup Olsens medgruppeaJ..1:ivist • men brevet nægtes samtidig ud
l,;ver.:;t til bestyrelsen, huset og de foik det angar. Regnbue~aktivisler arbejder herefter for al
Studenterhuset.lager kontakt Iii Universitetet, men der er udbredt modvilje: man kan jo støde
AIlin og Universitetet (jvfher bilag 19, der er en kopi af en håndskreven note om al afstå fra
henvendelse fra et bestyrelsesmedlem fra Debat~Forum, overbragt lil Regnbuen, hvor det for
bestyrelsesmedlemmet fra Debat-Forum åbentban er ligegyldigt, om man udspreder falske og
kriminelle anklager mod andre!). Det lykkes efter en del Tfåneder al blive enige om, al det er
relevant at f1 brevet udleveret, hvilket lykkes - hvad der fører til bestyrelsens eksklusion af Per
Astrup Olsen, hvad den efierfølgende generalforsamling bakker op omkring.
Det må dog undre, at Universitetet vl.-'\llin ikke konlakter Sludenierhuset, samt poliliet, da han
modtog brevet - for anklagerne er alvorlige: bankrøvere og hærværk. Men som Ekstra Bladets
artikler er udformet, så er dette brev klart et centralt dokument i Ekstra Bladets kildemateriale.
Der er bare det, at de angivne anklager mod regnbue-aktivister er falske, de er konstruerede.

IO

Leder: "De r"de b;iRder i huset lader os ko[d~, Det er tilrredsslilJentle, at den hårde ker
ne kun beslår ;,r en halv snes personer".
Kommentar: Der er ingen "røde bander" i huset. D~r er derimod folk med politisk forskelligt
ståsted, herunder også kommunister og socialister. Ekslra Bladets ord er ren l\IcCarthyisme •
og dette er som bekendt den totale imolerance mod anderledes lænkende, speeie)t k.ommuni
ster og socialister. Så terror - i det omfang den eksisterer i denne sag - kommer ....13 Ekstra
Bladet med slæng, idet disse foregiver at1stille sig over inleressemodsigelser, mellem sam
fundsgrupper og/eller nalioner, og fra dette standpunkt at begrave de i sidste instans økono
misk runderede materielle modsigelser. Der er ikke langt herfra og til al ville udrydde erken
delsen af de samrundsmæssige modsigelser ved at udrydde de mennesker, der lider under mod
sigelserne eller blot benævner dem. Som araumentationsmetode er denne totalitære form. for
modsigelseseliminering en eentral figur i fascismen, og denne tager ... i skarp afstand fra, Idet
den er udemokratisk og voldsfremmende - og historisk tidligere endte blandt andet denne ar
numentatiommetode som bekendt i "Il Duee" og "Der Fiihrer" og krig mod indre og ydre fjen
der som samrundenes og nationernes s<lmmenhængskrafi Det synes ....i Ekstra Bladet ma
husket

Leder: "Flojene rorsoger at forberede og hidse berolknillgen op til voldsh.u:tllinger".
Kommentar: Regnbuen hidser ikke op til noget som helst. Regnbuen maner til besindighed
og klarsyn, så endnu en krig, født og skabt af fascistisk aktivitet kan undgås og om nødvendigt
imødegås. Dette er stik modsat Ekstra Bladet i denne sag.

Leder: "I et demokrati kan vold ikke undskyldes, ror ,'old er modsætningen til demo
krati - til samtale, kompromis og rorlig. Her hantUer det ikke om h"j.e eller venstre,
men om demokrati eller et autoritært system. Det er ingen tilrældighed, at hundrede lu
sinde tyske kommunister uden besvær r.llldt sig lil rette hos nazisterne. de var i virkelig
heden åndsfæJler. Vi ,'ed ikke hvor bngt de revolulionære k:lIIl1l1eraler i Studenterhusel
er parate til ;11 gå. Vi ved heller ikke, om de st;ir til hojre eller til venstre, ror det er me-
ningslllsl, når man har fOr!.ldt demokr.lliet. Men de skal ud ar klappen!" .
Kommeniar: Ekstra Bladet har ret til al mene, at vold er modsætningen til demokratl • men
det holder ikke Der foregår megen vold i demokratiet navn: enhver nalionalslat holdes oppe
gennem et voldsmonopol. Regnbuen ser derimod modsætningen lil vold som kærlighed: ~emo
kratiet må opprioritere kærligheden, hvilket soeio-økonomisk gmes ved en gennemgnbende
demokratisering, så ingen havner i at måtte bruge vold som middel ril nogel som helsl.
Når Ekstra Bladel derfor parallelliserer vold og autoritært system, så må det mene, al det nu-'
værende system er autoritært. Og her ligger vi da også på linie med Ekstra Bladet: et systeR)
uygget på pellgemugl er aulbrit:.im: Men denne vej kan Ekstra Bhldet ikke se Tværtimod gen
tager Ekstra Bladet det borgerlige samfi.mds tese. at der ingen fo~skel er p~ nazister. og kom
munister - på trods af at den stmkturerende kerne i nazismen er kng, medens kernen J kommu~

nismen er frihed, hvor ingen er fri fm alle er frie. Og udsagnet at "hundrede tusinde kommuni
ster uden besvær fandt sig godt til reUe hos nazisterne. De var i ....irke1igheden åndsfæller", er
en uhyrlig og fejlagtig påstand. Tvænimod er det et historisk faktum, at kommunisterne var de
mest "resistente" og udholdende overfor en opgiven overtor den nazistiske terror. Så når Eks
tra Bladet vasker sine hænder overfor "fløjene", så gor Ekstra Bladet det ved al stille sig over
dem, hvilket også var, hvad nazisterne gjorde, idet de opererede gennem en ren ideologisk
omformning af den samfundsmæssige overbygning, således al al kommunikation og handlen
foregik fra oven af og ned. Derfor er det heller ikke underligt· men katastrofalt for et demo
krati • at EkSlra Bladet i sin journalistiske tilgang til Studenlerhuset betjener sig af et argumen
tatlønsperspektiv, der er yderst centralt i elabIeringen af totalitære og dermed
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menneskefjendske regimer Delte går så også igen på det punkt, hvor Ekstra Bladet fmder del
inkriminerende, al Regnbuen beskæftiger sig med gadekampene d, IS.maj 1993. Ekstra Bladet
roses da også i nazisternes te!efonavis for sin studentertlUs-bedrit'i. Men vigtigt al huske: nazis
men blev, af alle grunde, dømt kriminel ved Nurnbergprocesseme, og der blev -i forlængelse
heraf udfonnet et charter, der bandt alle lande til al forhindre al denne "kriminalitet" kunne få
lov al vokse frem igen. Ekstra Bladet er også omfaltel heral1

Leder. "Vi ved ikke. om de slår til højre eller venstre, ror det er meningslost, nir man
har rorladt demokrati.et".
Kommentar: Regnbuen ved godl, hvor den står. Den står i demokratiet, som forsvarer og ud
vider heraf. Men når man stiller sig som nazisterne gjorde det med deres national-socialisme,
så er fløje ogsli. meningsløse. Man anerkender nemlig kun sin egen rå magt som kontrol over
enhver horisontal meningsudvekslende og -handlende menneskeligt kollekl iv.
Ekstra Bladets totalitære argumenlationsmetode og -perspektiv skinner her tydeligt igennem,
for andre steder i Ekstra Bladets tekst placeres vi på den yderste venstrefløj - at være "stærkt
venstreorienterede psykologer" - og det er lidt svært a1 forSlå Ekstra Bladets modsigelsesfilld
hed på anden vis., end at venstreorienterede ikke er demokrater. Og der er ikke langt fra dette
slandpunkt til også at ville indføre sanktioner overfor venstreorienterede, a la kommuniSI~in

temeringen under krigen.

Side 4 I artikJen:'~. ". Ove Nathan rrygtede, at Studenlerhusel gennem længere tid er
blevet misbrugt lil iIiegal politisk virksomhed",
Kommentar: Hvilket misbrug i og af Sludenterhuset fra Regnbuens side? Og hvad omhandler
det? Vi er ikke vidende om at have lagt navn som gruppe eller enkehpersoner til noget sådant

Side 4: Undertekst til artikel: "Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges SlUdenterhuset
på Købmagergade i København erle!'" anmodning rnl rektor Ove Nath:m", Og leksferne
i artiklen: "Sludenterhuset i Købmllgergade blev tidligt i morges lukket og ransaget ar
politiet"; .. ,. med det resultat, al kriminalpolitiet i nat blev- bedt om at gribe ind og ran
sage oglukke huset".
Kommentar: Politiet lukkede ikke Studenterhuset - det gjorde suverænt rektor Ove Nathan
vI Lars·Erik Allin. Rigtigt er det faktuelle forhold, at politiet "ransagede Studenterhuset".

Side 4 I artikel: "De oplysninger, del'" rorelå, var så alvol'"lige, af universitetet ikke rølle,
man selv kunne kJare sagen. Del var nødvendigt, at politiet hjalp lil, sagde en råmælt
Lars Erik Allin,juridisk ruldmægtig ral'" reklor Ove Nathan " .. ,
Komm~nt:.r: H......ilke oplysninger forelå der? Tidiigere i artiklen er kun nævnl: ; - Jj,isurug af
huset til illegal politisk virksomhed, og denne påstand efterlades ubesvaret; 2 ~ at der er fbndet
slagvåben i huset ~ men at disse har været der var alment kende: det havde været diskuteret om
sli.danne fortsat kunne være i huset, så sent som på Stormødet i april (jvf bilag 1), saml i
Husavisen nr.8, april 1993. Stonnødet i maj 1993 endte op i, al 3 talte imod - heraf 2 besty
relsesmedlemmer - I menle der skulle søges andre veje, Di 6 mente problemet var reelt nok •
heraf 3 bestyrelsesmedlemmer. Desuden ender mødet med: a) at Studerende Mod racisme må
fremme diskussionen øm sikkerhed bredl i huset, "al holde et mode"; b) at de må tages "op på
generalforsamlingen~(jvfbilag8).
Både a og b fremsættes afbes1yrelsesmedlernmer, der ikke har noget med hverken Regnbuen
eller Studel'"ende Mod Racisme at gøre
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Side 6-7; UJ1deroversk"irten "skjulte slug- og stikvåben finUlISieret lIf Kobenhavns

Universitet". .
Kommentar: At både slag- og stikvåben skulle være fmansieret af Københavns Univ~rs,~et er
grebet. ud af den blå luft. Desuden er - Dg var - der intet belæg for tilstedeværelse af ~llkvaben.

Politiet fandt 8 kabler og et vandrør - slagvåben· i Regnbuens atlåsle gruppeskab TII:>ledevæ

relse af disse kommenteres nærmere senere.

Side 6-7: Studenterhuset Jlngives som de~ "I'"eelle hjem" ror Kalle Birek-l\Iadscn. Og der
fortsæUes med rolgende: "Kalle Birck-Madsen bor på det nærmeste i Køilmagerg;lde
52, hvor han hllr sit privllte kanlmer på forste sal",
Kommentar: Studenterhuset er ikke Ka1les reelle hjem, men et sted, hvor han som mange an
dre bidrager til udviklingen af rådgivningens praks·ls ved at deltage i den!> arbejde. Der er heller
intet "privat kammer på fm:ite sal". Derimod er der et lille lokale, som nærmest kun bruges af
Regnbuen som gruppe _ Dg bruges til rådgivningssamtaler. .
At personer fra Regnbuen i perioder er meget i huset omhan~ler desuden pres f~a ~~nge k~'s~
ramte, der søger rådgivning, og ingen andre steder har at ga hen. I dette pres mog;H ogS;;!, a~

mano-e fra Studenterhllsets andre grupper trækker på rådgivningens ressoureer. Så s~m .)Cm I
man~ 1993 skrev Rennbuen til Undervisningsminister Ole Vig Jensen om del rådgi.mngspres,
som Regnbuen i det daglige stod overfor (Husavisen nr 7, 1993, jvfbilag 7)

Side 6.7; "fol'" at blive medlem og godkendt som lIkth:ist i Regnbuen, sk:III~I:ln r.eks,
kunne red ega re ror sit positive rorhold lil begreber SOIll 'autonom' og 'mi.lita.llt ". _
KIHnmelltar: Der er ingen i Regnbuen, der s.lilles O\:erfor nogen som hel!>t tJekll~{e, ,de~ skal
svares poSilivt på. Det eneste, der er; er kravet om at rette sin llKtivitet ind mod en laghg og

cl • k··· od· . en O" "enere[tvidenskabelig omgang med de opgaver, man sto er pa som a -[IV1St I ra glvmng , '=' '='

i Studenterhuset. Brevet. der henvises til, blev desuden skrevet af et gllmmelt medlem ~f Regn
buen, til egen og; gruppemæssig diskussion - dette dokumenteres og kommenteres ogsa senere.

Side 6-7: "Fol'"dge weekend (dvs 8,-10, oktober) var StudenterhIlset vært for en rest,
hvor kun meget r.l lir de faste bmgere - ror ikke at nævne slnderen~e ved KøbenhavllS
Univel'"silet _ h;1Vde ;,dgang. Da mødtes omkrillg ryrre cClltrale skikkelser ru Kobe,~

havus iIIeg;11e Ilndergrundsmiljø til en rest Ilnder devisen ' ,-\nli-rasci.st~sk weeke~d~.sellll

nar" De medbfJlgte del'"es egen spirilus og køble i ø~rigt del"~s ø~ lil mdkøbsprlS ~ SI Il
denterhuset bul'". De blev betjeni ar rolk, der til daglig er akll\·e I Regnbllen'oog kunne
dllRse tillive-musik fr.1 et oUe mand stort orkester, Sandsynligvis v~r .der O~Sll ~ed ~e~

ne lejlighed bevæbnede vllgler til stede, Det har væl"et reglen ..·ed Ildhgere anl~-ra~ls~l.

ske modt:r'; i.hh·r 1:1' indkaiul 'kall~llIer,::ier' rra AntiEHdstis.k :\kiion. Par:lle ul at for-

svare vennerne med SLlg- og k;lstevabell . °

Kommenf;lr: Del er ganske legitimt, at der til aktiviteter affaglig s1udenterrelevans kan lanes
lokaler i Studenterhusets. Og det er grebet Ild af den blå [u Il, al det skulle være personer fra
det "illegale undergrundsmiljø". Der er endvidere heiL legalt både at medbringe egne fornøden
heder respektive at kobe ø( Dg vand til aktlvislpris i baren, når sådanne arrangementer afhol
des. Desforuden var der ej nogen særskilt betjening affolk fra Regnbuen, men de .personer. fra
Studerende t\.Iod Racisme, som deltog i llrrangemenret, og som i det daglige kom I huset, viste

selvfølgelig nye til relte mht barforhold. toilelter mv.
"Bevæbnede vagter" kender vi ikke til - ej heller lil nogen re~el herom. C?g overhoved.el er ah,
hvad angår sikkerhed mod at blive overfald~l af racister, faSCIster Dg ~azlster kn~ttet til ~t~de
rende Mod Racisme, og ikke lil Regnbuen, Idet Studerende Mod RaCisme nærmest bare I kraft
af deres eksistens realistisk må frygte at blive udsat for overgreb fra anli-demokrater.
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Side 6: Den indrammede blok nederst på siden bærer ovenkd([en "TerrOT-fimlllsie
ring". Og der oplTæder beløbet 1.5 million kr, der gives til Srudelllerhuset. der igen er
delt op i tre dele: en ovt'e del- uderra kommende ledende g..nppcr: Den Røde Bande og
AFA ~ en mellemdel-ledende interne grupper: Regnbuen og Studerende Mod Racisme
_ og en nedre del ~ undertrykte interne grupper: Rock, Dans, TaiChi, KOKS, KFS,
Yggdrasill. Mode"ale studenter, Internationale studenler. DebatroTllm.
Kommentar: Hvor tallet 1.5 million kommer fra, det ved kun Ekstra Bladet. Hierarkiet mel
lem grupperne er udokumenteret. Desuden er grupperne Iranske Studerende Råd. Anarkistisk
Forum og Skakgruppen ikke taget med. Udelades disse fordi de strider mod, hvad Ekslra Bla
de! vil konstruere/antyde, Grupperne har nemlig et positivt forhold til Regnbuen og til Stude
rende Mod Racisme. Gruppen Elfenbenstårnet er også udeladt, men denne ville næppe heller
kunne stille sig på det af Ekstra Bladet Dnskede standpunkt, at Regnbuen og Studerende Mod
Racisme er roden Iii al ondt. Desuden er Moderat~ studenter ikke en gruppe i huset - men de
er så åbenbart taget med, fordi man forestiller sig, al de på grund af deres erklærede borgerlige
observans vil kunne fremkomme med udsagn mod socialisterne og kommunisterne i Regnbuen
og i Studerende Mod Racisme. Foto-gruppen er også glemt .• opstillingen, men er delte fordi,
al Ekstra Bladet tror. at der er noget at udsætte på dem? Og derfor skal den udelades! Er fo
to-gruppen en af Ekstra Bladets kilder, Dg derfor holdt udenfor? Det er fX kendl, at foto-grup
pen har mange medlemmer, men l-un en meget meget lille akti..itet ud o~'er deres egen. Del er
der ikke nogel "krimirelt". så længe man overholder vedtægter Dg husorden, men det lave ak
tivitetsniveau ift størrelse vil sikkert kunne bruges af nogen til noget beskidt noget - hvis man
ellers skal følge Ekstra Bladets tankegang.
De "udefra kommende grupper" har heller ikke noget at skulle haye sagt i huset, Dg "de leden.
de interne grupper" har ikke mere indtlydeise end nogen som helsl andre grupper.

Side 7: DelarCiklen med ovtnkrirten "MOPPET UD". Det pøstuleres font, at Regnbuen
og Studerende Mod Racisme kører hetz mod andre folk, og herefter kommer følgende:
"Og hvis der er nogen, der har brug for psykiatrisk hjælp,·så er det nok Regubuen selv,

siger jurastuderende Jonas Christoffersen".
Kommentar: Dette vil vi gerne have dokumenteret: både hetzen og behovet for psykiatrisk

hjælp.

Side 6-7: "Regnbuens få folk fylder massivt i Studenterhusets mødelokaler. Denne uge
er typisk. Her har Regnbuen på forhånd sat sig på halvfjerds procent af de planl:lgte ar
rangementer i huset". "Og nu hvor vi skriver oktober, er det stadig gadekampene 18.
m..j, lk. præge;· dagsor.kner".
Kommentar: Regnbuen søger • som alle andre grupper - om tilståelse af lokaleplads i starten
af hvert semester. For efterårssemesteret 1993 er ugentligt tilstået 7 timer i Værkstedet, 24 ti
mer i Det Røde Rum (plus Jilgang 2 gange 4 timer, hvis andre ikke bruger det), samt tilgang til
et lille rum, der i snit bruges 10 timer om· ugen. Samlet er dette, ud fra at første salen i Studen
terhuset har 6 grupperum, og rummene kan bruges fri3 48 til 22 hver hverdag: 7/80; 24/80
(respektive 32180); 10/80; 0/80; 0/80; og 0/80, hvilket er lig med 15% - modsat de 70% som
Ekstra Bli3det postulerer. Og opgjort ift hele huset - kælderlobler der bruges, stuen med cafe
en og øverum. og så første salen - så er procenten nede på 6-7 stykker.
At gadekampene d.18.maj skulle præge dagsordenen.. må Slå for Ekstra Bladets egen retning.
Men selvfølgelig - ligesom a..iser gør det - beskæftiger Regnbuen sig også med det, der er på
den politiske, sociale. kulturelle eller andre sfærers dagsorden.

~~.~.~.. ~--~~--~
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Side 6-7: Underteksten: "Studenterhus afsløret som tilholdSSled for revolutionære grup
per - skjlllte slag- og stikvåben finansieret af Kobenhavns Universitet". Og i arlike1tek
sten: "Ekstra Bladet kan idag afsløre en dæk:\dresse for hemmelig, militant aktivitet,
hvor det horer lil dagens orden at diskutere voldelig omvæltning af samfulldel". I arli
keHeksten gentages det. at der er "et opsigtsvækkende rund afslag- og stikyåben i Stu
denterhuset, Købmagergade 52, •.SOIll •• beknrfter, lU alle midler er endeyendt undrr
diskussionerne" •
KommenCar: Der er inteL at afslore, hvalangår Regnbuen, for det har været åbent at Regn
buen arbejder blandt ander for en revolutionær forandring af den bestående "miserable liJ
stand"(r-.rarx). Jvf Studenterhusets folder for 1993, hvor også Regnbuen - som alle andre gmp
per - præsenterer sig. Der er således intet hold i nogen "dækadresse" for nogel som hdst. Og
at knytte Regnbuen, revolution Dg skjulLe slag- og stikvåben sammen, det har ikke bund i
Regnhuens virke.
Det er tidligere nævnt, men del skal gentages, at der ikke blev fundet Slikvåben Og hvad an
går slagvåbnene - de 8 telekabler Dg et vandrer - så er deL proportionsforvrængende at kalde
det et "opsigtsvækkende rund". Historien er en anden, nemlig at dereS eksistens i Studenterhu
set allerede var offentligheden bekendt, idet Sludemerhusets sikkerhedsproblem ifm faren for
nynazistiske overfil1d på oftenllige anti~racistiske moder, med Sluderende Mod Racisme som
arrangør, har været diskuteret i Studenterhusets husavis så tidligt som i april 1993. Problemet
om sikkerhed blev efterfølgend~ også diskU!eret på el SlOrmode i Studenlerhusel d.ll.maj
1993 - Dg diskuteret sam et anliggende for Studerende Mod Racisme ifm tilfælde af overfald
på anti-ncistiske arrangementer, Dg som nodværge i tidsrummet indtil politiet kunne nå frem
Del skal tilfojes, at Studenterhuset - via bestyrelsesmedlem Birgitte Ernst, der er med i såvel
Regnbuen som Studerende Mod Racisme - har anmodel Universitetet dels om indsættelsf' "f
panserglas i de store vinduesarealer i cafeen - dette blev afslået! Ligeledes blev oget brandsik
kerhed i form af tlere brand:ipande, opsætning af skumslukkere, brandtæpper og opsætning af
nodudgangsbelysning ved flugtveje afslået. Brandtilsynet har da også ved gennemgang af SLu
denterhuset i 1992 rettet er stærk kritik mod SLudenterhusets manglende brandsikring - men
det tog; alligevel eet år for Universitetet onskede at forholde sig til kritikken.. og dette da man
ikke længere kunne komme udenom at skulle overholde de forskriftsmæssige myndighedskrav
- men i skrivende stund er kravene endnu ikke opl)-ldr, arbejdel med brandsikring er end ikke
påbegyndt. Meget bekvemt blev Studenterhuset lukket ligesom man stod overfor en lovliggø
relse. Studenterhuset har været i bygningen siden 19841 Det skal også næ...'nes, at Studenterhu·
set gennem mange mange år bad Dm indsættelsen af et systemnoglekompleks i Studen1erhuset,
men uden held, og delte på trods af, at huset var plaget af indbrud, også indefra, af.hærværk af
nazistisk art, Dg af interne tyverier fra specielt Regnbuens imerne box (papirer, opgaver, breve,
disketter 0&.bi'g.er b!~~' ~:j~!~t~. ! fodret! 993 blev Studemerhuset ogsa - af vagtpersonalel fia
Slolsholmen - gjort opmærksoml på, at der var blevet skåret ned på vagttjenesten, og at SlU
denterhuset fik mindre end det var berettiget Lil.
Universitetet har maD et meget stort ansvar for, at Studenterhusels problemer omkring sikker
hed generelt og sikkerhed specifikt ril demokratisk at ytre anli-racistiske holdninger har )...mnet
udvikle sig derhen, hvor de nærmest blev til uloselige interne konflikter. Universitetets mang
lende vilje lil at stotte op om Studenterhuset har uden tvivl med fort el yderligere internt pres 
med skærpede konflikter til folge· mht ordentlige losning afStudenterhnsets mange opgaver.
Alligevel lykkedes det - specielt gennem aktivitel fra Regnbuen og Studerende Mod Racisme 
at komme igennem alle konflikler på en demokralisk måde. Desuden lykkedes det også via
Regnbuen at ra inddraget Arbejdstilsynet i Kobenhavn i skabelsen af en bæredygtig losning af
sikkerhedsproblemer i Studenterhusets cafe. Dette arbejde sLod foran sin begyndelse. Men alt
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delte er der ikke et ord om i Ekstra Bladets anikler - men det passer jo heller ikke ind i det bil
lede, der ønskes skabt.

side 64 7: "Ekstra Bladet har gennem de sidste uger benyttet både almindelige og ual
mindelige journalistiske metoder til at danne sig et billede af StUdenterhusels
aktiviteter" .
Kommentar: Så er det måske Ekstra Bladet der er bagmanden bag, OH d~r forsvinder - stjæles
~ papirer fra regnbuens interne pOSlstativ!

Side 4 I artikel; "t følge Ekstra Bladet reilgerede Københavns Universitet, fordi man
ved selvstændige undenøgelser - fik dokumenteret, at Studenlerbusct ikke er den åbne
ejendom, som man ellen er blevet garanteret. Tvært imod var man bekendt med, at et
stort autal ralske navne havde udløst den offentlige støtte, og vidste nu, at 'autonome'
grupper havde den reelle magi over Studenterhuset" ,
Kommentar: Hvilke undersøgelser, Universitetet har gjort ved vi ikke. Men vi ved at der er
forsvundet papirer fra Regnbuens box og dueslag. Der er ikke noget her· eller i Regnbuens
generelle virksomhed - der sletter noget ulovligt, eller at Sludenierhuset ikke er el åbent hus.
Sludenterhuset har som andre foreninger og institutioner vedtægter og husorden, der fastsæt·
ler, hvad huset kan bruges lil, og hvordan brugere skal forholde sig til stedet. Kernepunktet i
disse er det åbne og demokratiske, udadtil og indadtil. Personer eller gruppers brud på \:ed
lægter medfører - SOm alle andre steder - sanktiøner af den ene eller and~n form - men selvføl
gelig ikke i modsætning til vedtægternes bestenunelse om det i\bne eller del demokratiske. Det
skal bemærkes, at Omtalte passus fra vedtægterne er demokratisk indført, særligt gennem
Regnbuens initiativ, og delte for at sikre så forsvarlig en brug som muligt af statsejendommen,
hvori Studenterhuset har Iii huse.
Mht falske na\lTle, så er der ingen - hvad også Studenterhuset har godtgjon overforUniversite
tet (ivf tidligere, samt bilag 2). Denne problemstilling synes at opSlå, fordi Ekstra Bladet har
brugt en intern tjekliste - optrykt i Husavisen nr.1/l99J, velllagt bilag:2· og den var internt,
fordi den skulle bruges til tjek af, om na\lTle var stavet korrekt, om der var angivet korrekt
gruppetilhllrsforhold osv, og delte var Udtrykkeligt markeret indledningsvist i teksten. At cile·
re: ". opfordre til at man checker nedenstående liste over de husak1i.....e, om man selv eller
kender nogen som ikke er med på listen". At udelade dette kan kun opfattes som en bevidst
grov manipulation fra Ekstra Bladets side.
Mht 'autonome' grupper, så er Regnbuen defineret som autonom tilbage i 1982, hvor defmili
onen er "selvstyrende, på egne kra:fter beroende arbejde". Dette Slår på ingen måde i modsæt-o
Ring lil Srudenterhusets formalsparagraf om åbent demokrati, udadtil og indadtil, for dette for
mål er også Regnbuens. Vi erikke vidende om andre gruppers ';i;en s,;;l\.forståelse og om de
har en defmeret på det arbejdsniveau, der hvor begrebet om autonomi er relevant for Regnbu
en som psykologisk rådgivning, nemlig som arbejdsmetode og som etisk nonn omhandlende at
kunne handle sdv, ikke skubbe andre foran sig, ikke gemme sig bag andre. Derfor henviser "i
ikke eget ansvar eller delagtighed for noget, til anden side - og vi forventer også det samme
tilbage. Med et sådanl organisationsprincip er vi sårbare,il....-is nogen gruppe som enkeltperson
på forhånd har el motiv, der bevidst holdes tilbage, dvs er lukket, til fordel for enten kOnflikt
eller samarbejde på er andet moti\lTliveau. Mht 'autonome' grupper, dys grupper i flertal, så
m! andre grupper i Studenlerhuset svare for sig, mht om de også går ind under begrebet
'autonom'.
Mht at II' autonome' grupper havde den reelle magt over Studenterhuset .. ", så er det grebet ud
afluften, Bestyrelsen, der er demokratisk valgt på Studenterhusers ordinære generalforsamlin
ger i februar/marts og september måneder hver år, har til enhver tid ~Magten", hvis dette ord
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endelig skal brugeS. I besl)Tdsen sad sidste ar to fra Regnbuen. tidligere år har der kun siddet
cen, og efter generalforsamlingen i september 1993 sad der kun een fra Regnbu~n
Beslyrelsens antal er på S personer.

Side 6-7: "Detv"kte en del intern uro, da en illlS~lt i huset tidligere pa året f"llldll-il.One
ne uuder,en truppe i hnset, men både Regnbuens folk og medlemmer af 'Sluden'llde
Motl RaCisme' (S1\lR) fik banke I de urQlige elementer på plads med lange forklaringer
om risikoeu for nazistiske angreb".

Kommentar: De.t ~ar ikke en ansat person, der fandt de efterladte slag-..'åben, men en akrivisl i
huse.t. Denne aktlYl~l skrev senere om sit fund og om sin holdning til sikkerhedsprohlemet i
forb.lnddse med antl~racistiske arrangementer i huset. Også s[uderende fra Studerende Mod
~a:l~e syarede Ingen blev i diskussionen banket på pinds. men et besl)Telsesmedlem _Jacob
GY! bIlag 1), der forilV~gt personligt ikke brod sig om sla.s>våben _ foreslog, al sikkerhedspro
blemet blev taget op pa en generalforsamling, hvad han så glemle. Desuden: Bombemordet i
Søllerodgade var "ikke en lang forklaring om risikoen for nazis[isk.e annreb" _ del V<lr et
ddani! ~

End'lidere var det ikke kun personer fra Regnbuen eller Studerende }.,lod Racisme der menle
~t en sådan trussel var reet. Også personer fra andre grupper - hemnder et bestyre\~esmedlem,
tilknyttet cafe-gruppen - havde denne holdning. Og faktisk var der et reelt flertal for denne
holdning, på det slorm0de hvor sikkerhed blev diskutere[ Jvf tidligere

Side 6-1: "Hnset i Kobnlllgergade st)'res i virkdigheden af en lille gruppe milit;lllte, in
tolerante og st~rkl venstreorienterede psykologer, d\'r dyrker en særlig interesse for bå
de Bander-Memhof-gruppen og Blekingegndebanden. E.n gruppe, tier diskuterer den
væbnede modshmd mod s;lmfundet, og som mobber og ehikanerer rigtige studerentIe
væk", Og: "Denne gruppe hedder 'Regnbuen' Og består officielt af seksten folk der
kun med megen god vilje selv kan kaldes studerende", '
Ko~~entar: Studenterhuset er ikke styret af Regnbuen eller mdre grupper, men igennem
halvarhge generalfor~amlinger, en valgt bestyrelse der modes ugentlig, et rådgivende repræ
senta~tskab ~g .et vejledende stormode, der mlldes en gang om måneden. Regnbuen opfylder
blot Slll forph~tlge~seoverfor Studenterhusets formålsparagrafved at overholde at møde op til
møder, medVIrke til at der er nok personer lil bestyrelsesarbejdet osv osv, ganske som aJle de
andre grupper.

Regnbuen dyrke~ ikke en særlig interesse for "BaadeH,,,'leinhof-gruppen og Blekingegadeban
den". Regnbuen mteresserer sig for all i hele samfundet for dermed at forb~dre det
Vi finder os ikke "intolerante" - lværtimod, og dette fordi ....-i .er "stærkt venstreoriemerede"
Vures egne·ord er dog af"....ære socialister" og/dlel kommunister.· .
Og mht ~t "moppe og. .::hikanere rigtige studerende væk", så har dette intet på sig. Regnbuen
soger alud at nærme sIg den indholdsmæs:iige side af enhver problem:i!illing, modsat at blive i
en overfladeform. l>..len 'Ii kan ikke anerkende, at rigtige studerende kun er Sluderende der er
apolitiske eller tilhører højrefløjen. '
Regnbuens medlemmer kan også uden "god vilje" kaldes studerende. De ~r for 8 ud af 9 alle
studerende, ?g adskiller sig ikke fra andre grupper i huset på anden måde, end at der i de an
dre grupper I huset procentvis er færre studerende (Jvf også bilag ::!).

Side 6-7:. "Af Regnbuens officielle medlelnmer er det kUR ni, der bar el reelt og aktivt
forhold til ~ø~enhavns Univ~rsitet. En fjerdedel har aldrig han det. Men de har allige-
yel fusket sig hl stemmeret pa Studenterhusets generniforsamling".
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Kommeniar: Regnbuens antal aktivister varierer fra semester til semester. afllængig af alle
mulige forhold, som fx opgavepres, lønarbejde osv. 1 Regnbuen skelner vi mellem aktive og
personer på orlov, hvis de ikke har tid til at deltage i det almindelig arbejde i rådgivningen,
men hvor der er interesse i, på et senere tidspunkt, at vende tilbage. Vores antal er altid angi
vel i Studenlerhusel folder, der udgives en gang om året Gvf bilag 9 for Regnbuens indlæg) 
og Regnbuens antal aklive medlemmer har altid stemt overens med det faktiske antal. Og der
er ingen, der har fusket sig lil stemmeret.

Side 6-7: I rorbindelse med Regnbuens hrug ar lokalerne i Studenterhuset: "Og nu,
hvor vi skriver oktober, er det sladig gadekampene 18. maj, der præger dagsordenen".
Kommenlar: Hvor ved Ekstra Bladet delte fra, og hvad er hensigten med denne tilskrivning
af noget. som man ikke ved noget om. Desuden er det ikke forbudt at beskæftige sig med,
hvad der måtte ske af hændelser \ København. Det gor Ekstra Blade! jo selv - men ytringsfri
heden skal måske ikke gælde de personer - os fx • som har en anden politisk holdning end
Ekstra Bladets!

Side 7: Delartiklen med ovenkrirten "MOBBET UD" har teksten: "Klimaet i del så
kaldle studenterhus har igennem nere år være anstrengt, intrigant og hæsligt. Den hår
de kerne i huset har nødtvungent accepteret, at andre også havde lov at komme de.
Mens del daglige liv blev rorpestet ar magtkampe og krav om udsmidning og eksklusi-
on".
Kommentar: Det er rigtigt, at klimaet har vælel dårligt. men det er ikke Regnbuen eller Stu
derende Mod Racisme, der har båret brænde lil dette bål. Der er derimod personer fra Sol
bjergSelskabet og dens senere overgang til gruppen Yggdrasill. Personer herfra er kommet
med hån, disrespekt, Iogne, hetz mod anderledes tænkende (de kristne, de fremmede, sociali
sterne og kommunislerne) end dem selv. Det er også fra SolbjergSelskabet v/ Per Åstrup Ol
sen, der er kommet voldslrusler Gvf ogjå bilag 11. og Per Åstrup Olsens grundlov fra Book
77, cileret tidligere, jvf også bilag 5). og om noget er voldstrusler "mobning". Regnbuen og
Studerende Mod Racisme har modsat delle søgl at holde huset åbent for alle, der ville have et
åbent hus· modsat disse gruppers (So\bjergSelskabel og YggdrasilJs) intention. Så det er falsk
at skrive nogelom "nødtvungent accept" af flere i huset. Det modsatte er tilfældet Ran med
sladigt flere slUderende.

Side 7: De.lartiklen med overskriften "MOBBET UD" har teksten: "Den hårde kerne
fra Regnbuen har omdelt hånet debatforeningen for at bære silkeslips og bruge dyr
fransk parfume: - Jeg har aldrig følt mig velkommen, men vi blev tålt, fordi de. skulle
bl1ige llugJc IIltdicllliUcr. Og nar"åu kommer i det hus, tÆve,' uU drænet for energi. fordi
du skal sidde en hel aften - fra klokken oUe lil over midnat - og diskutere petitesser, si
ger Jonas Christoffersen. Nu holder Debat-forum sig væk. Od samme gør Kristelig For
ening for Studenter. der med sine firs medlemmer ellers talte godt i statistikken. De blev
udsat for massiv kritik, fordi medlemmerne ikke ubelinge:l havde lyst til at være vagt
folk eller dørvogtere. Og da de først på året trak sig, btev der hånligt skrevet i husets. of
ficielle referat: Hele resten ar huset er strakt til jorden ar sorg og rorbitreise, da J(FS al
tid har været et rarverigt og særegent indslag i husarbejdet".
Kommentar: Det er rigtigt, at en person fra Regnbuen har kritiseret Debatforum, men dette
omhandler en kritik for ikke engang at kunne rydde op efter sig efter to henvendelser - samti·
dig med at de ikke havde andel lil hån tilovers for de folk, der reelt gjorde det, herunder folk
fra Regnbuen. Hvis man føler sig uvelkommen i husel, fordi man ikke ønsker at rydde op efter
sig, så er det ikke Regnbuens problem, men et problem mellem den enkelte og hde huset.
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Desuden er Debatforum ikke holdt op, men gruppen korer på vågeblus, fordi de fleste med·
lemmer fra foråret 1993 fik nok at gøre med at skulle bestå bestemte meget krævende eksame
ner. Dette v5gebhl!i, som legitim handlefonn, stottede Regnbuen savel på bestyreJsesniveau,
repræsentanlskabsniveau og på Stormoder.
Desuden er der en forhistorie mht Debat~forum og almindelige studentermlso1ktivister, og også
en forhistorie mellem Debat-fonlm og de studenterhusakti....ister, der var humanister eller so
cialister. Den første forhistorie er, at da Debat-forum kom til Studenterhuset i ]91)0-91, da var
der en gammel lovning fra Universitetet oni rengortng, men Uni';ersitetet var ikke i praksis gå
et ind på den. Denne lovning blev nærmest brugt o1fDebat-forum til ar undlade at rydde op ef
ter sig selv, selvom de godt vidste, at det ikke var Universitetet, der havde ryddet op efter
dem, når de kom næste gang, men derimod andre folk fra huset. Den anden forhistorie· om
handlende Debat-forum og humanister/socialister - tager form, da personer fra Regnbuen tager
initiativ til og starter en husavis op. Delte har været en længe ønsket og: savnet ting: i Studen
terhuset. I fmste nummer bringes så et historisk dokument fra husets lange historie. Dokumen
tet er centralt, idet det opsummerer husets historie fra dets begyndelse, det angiver også hvor
husel er henne i forhold lil Universitetef. og det fremdrager endeligt nogle perspektiver for hu
set, som huset indenfor en vis tid skal tage stilling til. vælge imellem. Dokumemet var endvide
re det afgørende dokument j en forhandling med universitetet i 1990. Til næste nummer af
Husavisen har - formanden, vist nok, fra Debat-forum - el indlæg, hvor det at bringe doku~

mentet i Busavisen blev sat i sammenhæng med dem og baglandet for dem. der lavede Husavi
sen, nt'mlig regnbue-akti ..ister, på den måde, at personen fra Debatforum mente, al de var
"termilter" og at de gjorde stor skade på huset, og o"'erhoveder at det, at de var, det var
ødelæggende (s.8 i Husavisen nr. 2, augusl 1991, jvfbilag 16) Sikken en måde Debalforums
medlemmer moder uye initiativer på. og behandler dem, der har gian det muligt, at Debat-fo
rum overhovedet havde et Studemerhus al vokse ind i.
De lange moder - der referes ril - er eet mode om måneden, stormodet. Dette mode er der end
ikke modepligt til - det er der derimod lil repræsentantskabsmøder, ligeledes en gaug om må
neden, men kun to limer, fra 18-10. At moderne skulle trække ud er ikke specielt Regnbuens
anliggende, men alle de, der kommer til mederne, og de mange opgaver, der ofte er at tage va
re på
Al Regnbuen - og Studerende Mod Racisme· kun har lå It Debatforum. fordi disse gmpper
havde behov for medlemmer, har intet på sig. SlUdenterhuset som sådan har behov for med
lemmer, og de aktive medlemsværgere til selve husel er cafeen og Studenterhusets bestyrelse.
Kritikken mod KFS var ikke massiv, men enkelte - og ingen fra Regnbuen og Studerende Mod
Racisme - mente at alle skulle tage fælles tjanser i baren. Det var specielt cafegruppen. der
kørte frem med aktiveringskrav omkring cafeen. Men fælles blev beslutter. at KFS kunne gore
noget andet end l'lf~.

Regnbuens forhold til KFS har - mod~at måske andre grupper i husel· altid været præget af
respekl. Og vi syntes det var ærgerligt, at de besluttede at flytte el andet sted hen, men deres
beslutning omhandlede ikke specielt problemer med deltagelse i cafe-arbejdet, men det at blive
forstyrret af andre, der gik igennem cafe-lokalet, når de holdt møde.

Side 7: DelartikJen med overskrirten "MOBBET UD" har teksten: "En anden gruppe,
Yggdrasill. er gennem lange perioder blevet beskyldt for at være faseister og n:u:ister,
der skulle ekskluderes. .-\rsagen er, at de har hold. foredrag om Hagekorsets historie, og
blandt andet rortalt, at det er et tusind år gammelt nordisk tegn, I følge anti·fastislerne
var dette nok til en årelang strid, hvor man har krævet gruppen smidt ud og tilmed bedt
om reklor Ove Nathans hjælp. Denne kOllnikt medført, at Universitetet sidste år stoppe
de den økonomiske stolte Iii huse., og først startede igen, da man havde få el loft e om, at
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stridighederne var slut. og al Regnbutus leder Kalle Dirck·MlIdsen ikke hllvde mere al
sige. Delle var el lom t løfte. Den benhårde magiSler er st'ldig Sludcnterhusets lIofficielle
leder".
Kommentar: Yggdrasill er kun lidt over et år gammel som gruppe. Og vi er ikke vidende om,
om og hvordan de har det med hagekorset. Problemet er ikke Yggdrasill - hvor den eneste
konflikt her har været, at Yggdrasill repræsentantskabsmedlem ikke har ville deltage i den fæl
les rengøring på behørig vis.
Problemel var derimod SolbjergSelskabel, og deIUle gruppes brug af hagekorsel i billedet af,
at "de kristne og de fremmede havde ødelagt den danske folkesjæl", og at "kommunisterne/so
cialisterne var ijenden". Delte blev der sagt NEJ til fra Regnbuens side. Vi mente ikke at delte
var en legitim int~resse, som Studenterhuset kunne eller skulle rumme.
Mht konflikten omkring personer fra SolbjergSelskabet. så var det ikke kun Regnbuen eller
Studerende Mod Racisme, der havde denne konflikt. Det var en konflikl med mange andre, fra
andre grupper også. Men de to grupper var aktive i, at der blev taget kontakt lil Universitetet
for en løsning. Sel ....'e løsningen - udformningen af nye vedtægter og udarbejdelsen af en Fælles
udtalelse Gv[ bilag 17 for "Fællesudtalclsell", og for en personlig kommentar Iii denne fra en
regnbue-aktivist) - var Regnbuen drivende i. Begge blev vedtaget på ordinær generalforsam
ling i efteråret 1992. Så kravet om at Kalle Birck-Madsen "ikke havde mere at sige", det er
grebet ud afluften. Som C-medlem var hans rettigheder lig alle andre C-medlemmer.
Det skal også iilføJe~ at ingen stillede krav om, at SolbjergSelskabet skulle smides ud afhllset
For yderligere analys~ af SolbjergSelskabel. jvf bilag IO. II, 12 og 13. men specielt bilag 12
om "Studehandler med djævlen".

Side 6-7: O"erskrirlen "TERRORIST-REDE p.-\. UNIVERSITETET", et billede, der
viser 4 maskede personer med en rød fane, som vejende over Studenlerhuset, samt teg
ningen nederst p;\ ~ide 6, hvor der opstilles el hierarki mellem grupperne i Studenterhu
sel.
Kommeniar: Billedet er ikke fra Stlldenterhuset. og viser heller ikke studenterhusmedlem
mer, men dets brug er klar nok: Det drejer sig om at insinuere en lerrormagt over Studenl<:i
huset af bestemle "udefra kommende grupper" og "ledende interne grupper" overfor "under
trykle interne grupper". Det påslåede hierarki eksisterer ikke. Og Ekstra Bladet blev også se
nere nø<ll til allrække tilbage. at de "udefra kommende grupper" har haft del 'I nogen "kono
miske midler.

...
Hvad :mg!!" b:r:ment~r~r til ~k~tm Bladets artiklc:, de c!terfølgenaedage - th d.2l.oktober
1993 og frem· så skal disse kun gives summarisk Falske, fordrejede OS" osv kommenteres
kun, hvis de er nye.

•••

•EKSTRA BUDET, TORSDAG D. 21. OKTOBER.-

Side 4: "De mellem li og seksten mennesker (i Regnbueu) sidder på hovedparten ar alle
fasle møder i Sludenierhuset. Der går næppe en dag uden mødeaklivileter, og hver
onsdag booker de sig således fast ind i to mødelokaler i op til el halvt døgn. Der er tale
om en meget skæv fordeling afhu~ets raciliteter".
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Kommentar: Det er urigtigt at vi skulle sidde på nogen som helst moder. ~(en vi sorger for at
overholde vores forpligtigelser mht at mode frem til de møder, hvor der er modepligt, hvilket
gælder Repræsentantskabel den forste tirsdag i hver måned, mellem kl.13 og 20.
Desuden er det også Regnbuen og Studerende Mod Racismes anliggende at arbejde for, at der
er tilslrækkeJigl med personer lil bestyrelsesarbejdet, og til de fasre og løbende pligter og ar
bejdsopgaver i huset.
Hvad angår lokalebmg i StIIdenterhuset, så er det normen - og et krav th bestyrelsen· ut akti
vitetsgrupper i huset booker sig fasl ind i'huset lokaler. Kun eksterne grupper skal soge fra
gang til gang. Lokaler fordeles i starten af hvert semester efter indsendte lokaleonsker fra alle
grupper. Bestyrelsen varetager herefter den nærmere lokalefordeling og den løbende koordina
tion, Og i 9 ud af 10 tilfælde har Regnbuen - når et ønske om afholdelse af .::nkeltstående ar
rangementer har kollideret med Regnbuens allerede givne 10kalelilladelse - funder en anden 10
kaleløsning. Andre grupper i Studenterhuset har typisk værer meget mere ubøjelige - de har
bare stået på deres givne ret, og slået der ufleksibelt. Den nærmere brug af lokaler er kom
menteret tidligere.

Side 4: Først skriver EKSTR\. BLADET 0111 at grupper trækker sig pga Regnbuen, og
herefter: "Snm tidig kommer der også langt rærre internationale sludenter, selvom det
netop er de rremmeue studenters tilstedeværelse, der har været eu vigtig grund til, at
universitetet giver 375.00 kroner til Studenterhuset om året. Ekstra Bladet er bekendt
med, at netop udrrysningen ar 'Internalional Forelling· var en ar årsagerne til, il' uni
versitetsledelsen havde m,et nok".
Kommentar: Det er urigtigt. at der kommer færre fra Internationale Studenter. Faktisk kom
mer der flere og flere, og der er proppet - og det har der altid været· i cafeen hver onsdag, når
der er Inrernational Cafe. På det sidsre var IF også begyndl at mødes på l.ste salen efter den
officielle åbning fra 20-24. Der er ingen udfrysning af IF, men en tvist omkring, hvordan ind·
rette Værkstedet på forste sal, ~ dets brug som mouelokale ikke fjernes på grund af gennem
gang til et nyindrettet kontor bagerst på første salen. lndreltelsen af delle kontor - blandt til IF
- er blevet fremmet særskilt af Regnbuen og Studerende ~Iod Racisme. der også har lagt kno
fedt til.
Hidtil har Regnbuen holdt sine fællesmøder i Værkstedet hver onsdag, hvilket også har indbe
fattet telefontid, hvor henvendelser om rådgivning kunne rettes. samt modtagelse af nye bruge
re af rådgivningen. Dette tidsrum er upgivet i Studenterhusets semesterfolder. Og af den grund
kunne Regnbuen ikke bare skifle lokale, eller forblive i Værkstedet som gennemgangrum, fra
den ene dag til den anden.
Er der en sandhed mellem Regnbuen og International Forening, så er det den. at Universitetet
greb en. loka.letvi~t mellem de01 tjl e.~ forsøg på ~t ro Regnbuen'ud ilf Stuuenlerhust't: Og grun
den er nærliggende: al Regnbuen er besværlig for Universitetet, idel Regnbuen som en gammel
gruppe i huset kendte til og kunne huske alle Universitetets aftaler med Studenterhuset gen
nem tiderne. og at Regnbuen søgte at holde Universitetet fast på disse; og/eller måske grunden
skal søges i udemokratiske, højre-radikale kræfter, der nærer el særligt had Lil socialister og
kommunister! Desuden var lokalelvlstcn for længst lust, da Studenterhuset blev stormet. Den
blev løst ved at anskaffe en yderlige telefon, så Regnbuen k-unne have sin kontortid i et andet
lokale end Værkstedet.
Nelop her viser det sig også, a.t der er andre motiver - blande andet en intern lokalet\'ist • til at
hænge de poliLisk aktive grupper i huseL ud, andet end mistanken for slagvåben, som alle også
forinden havde kunnet læse om i Husavisen, april 1993, jvfbilag 3
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Side 5: Tekst under billede: " 0.0 Sludenierhuset, som 'Regnbue··rolkene sad effeklivt
på".
Kommentar: Hvad er beviset? Desuden var det ikke Regnbuen, der sad effektivt på huset.
Det var· hvis nogen overhovedet sad på noget - primæl1 musikgrupperne, idet deres ovevirk
somhed i det bagesle rum i stueetagen og i kælderen fyldte også de tilstødende etager med så
megen "støj", at der ikke kunne holdes nIDder samtidig med dem, i hvert fald ikke den slags
moder, hvor det var muligt at tænke egne tanker også. Problemet med musikgrupperne var et
gammelt problem i huset, et problem omhandlende manglende økonomi til ordentlig lydisole
ring. Regnbuen havde da også en særskilt aftole med bands i kælderen om ikke Ilt \Jve onsdage
mellem 17-22 i vores fællesmlJdelid, idet del gjorde brugen a(Yærkstedet umulig. Og der var
der forståelse for.

Side S: Ar1iklen med "Regnbuen er militant" har underoverskrirlen: "Interne papirer
dokumenterer militant ideologi i Studenterhuset" , Og i selve teksten: "., at den psyko~

logiske gruppe 'Regnbuen' opratter sig selv både militllllt og autonom. Derror har akti
vister i 'Regnbuen' både mundtligt og skrirtligt udspurgt eventuelle nye medlemmer om
deres personlige holdning til begreberne 'autonom' og ·militant'. Og senere: "For halv
anden måned siden modtog 'Regnbuen' en besvarelse rra en person, der ønskede at
komme med i samarbejdet. ••.• Vedkommende person, der ikke underskrev sig mcd
navn, men brugte en kodc. rorsøgte at redde ansigt, ved at sammenligne dagens autono
me med de sabotorer. der kæmpede mod nazismen under 2. verdenskrig.•••• Ekstr..
Bladet ved ikke med sikkerhed. om denne person blev godkendt som medlem ar 'Regn
buen" men del er .sandsynligvis sket".
Kommentar: Regnbuen er ikke militant - Regnbuen er autonom! Og Regnbuen udspmger ik
ke, hverken mundtligt eller skriftligt, medlemmer om deres ideologi. Tvænimod arbejder vi på
at afskaffe ideologiske forestillinger, til fordel for videnskabelige. Og det er deUe videnskabeli
ge sigte, der er sammenhængskraften i rådgivningen - ellers kan man heller ikke etisk forsvare
al arbejde for eller med andre mennesker på en menneskeværdig måde.
yi har heller ikke modtaget en besvarelse fra en person, der ønskede at komme med i arbejdet.
Personen~ med i arbejdet - og har været det i snart) ar. Desuden skrev han sin analyse afbe
greberne autonom og militant på egen foranledning. Så personen har heller ikke brug for noget
til at Hredde ansigt medH, og der kan derfor heller ikke tales IJm at blive "godkendt" på et så
dani, af Ekstra Bladet konstrueret fiktivt, grundlag. At skrive oplæg - som personen gjorde 
det har han gjort fm om andre emner, ligesom andre gør det. Overhovedet er det at skrive op-
læg, at analyse, en central del af Regnbuens arbejde. .
Personen underskrev sig heller ikke med kode. Det er hans under<d::rift - som <j~n i!hid ser Udi
Gvfbilag 15 for det papir, som Ekstra Bladet refererer til). Men vi må også sporge til, hvor
Ekstra Bladet har delle papir fra - det er nemlig uretmæssigt ljernet fra vores interne poststa~

tiv. Og som sådan at betragte som hælervare.

Side 4: Studenterrådet beskrives som gennem flere år at have "a(holdt sig rl"a at benyUe
Studenterhu!let. O" Københavns største studenterbevælelse hM altså længe holdt diskret
arstand iii Købmagergade".
Kommentar: Regnbuen er den gruppe, der mest har arbejdet for at engagere Studenterrådet i
Studenterhuset - medens mange andre i huset er pas på Studenterrådet - men fordi der ikke
var opbakning til en repræsentation på fire til een for Studenterrådet ift Moderate, så valgte
Studenterrådet at tøve med sin deltagelse. Men der har været en observator i bestyrelsen det
sidste Ar.
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Side 8: " .. Dirck-Madsen og JfJDSSOns udtalelser i TV2 LorI")' onsdag arten. hvor de for
åben skærm indrømmede, at de val" ansvarlige ror tilstedeværelsen arslllgvåbnene i SIII
denierhuset •. ",
Kommentar: Nej. Der blev ikke udlalte noget ansvar for tilstedeværelsen af slagvåben. r.."len
vi stod ved at have kendskab til slag...·åbnenes eksistens j Studenterhuset -ligesom mange man
ge andre fra Swdeni:erhusel kunne (j\fudskrifterne fra TY2-Lorry, bilag 15)

Side 8: Ekstra Bladet bringer en del ar et rererat rra et Stormøde: lO ... Der vil undervejs
i mødet blive demonstreret både slag-stik- og k..1stevåben, Sllmt blive affyret skarpe skud
med storkalibrerede automatvIIben". Og nede i teksten: "Ordene raldt, medens der var
repræsentanter ror blandt andet de kristne grupper i hnset. Og de rolJllOSe s.-ctllinger, er
ror rå uger siden blevel (flikket tilbage".
Kommentar: Oruene er aldrig blevet sagt - og hvad har det med sagen at gore, at ue skulle
have været sagt, medens de kristne var lil stede. Ordene er referamens egen joke, og hiln var
ikke fra Regnbuen - og det udelades, at første kommemar til referatet - af Anne JlJnsson fra
Regnbuen _ da del skulle godkendes på det næste mode, var, at det skulle påpeges, at det var
en joke. Så ikke totale låber gik hen og troede på det. Men del skele altså alligevel! Al det
eksplicit også skal opfattes som en joke er da også med i del næste referat, hvori det forrige
godkendes. Mht den falske påstand om stikvåben, så er denne kommenteret tidligere. Neden
for kommenteres, at der vil blive "demonstreret slag-stik- og kastevåben, samt blive aflYret
skarpe skud med storkalibreret automatvabe".

Side: Overskrirten lyder: " 'VI SKYDER l\IED A,UTOMATVÅBEW". Og den erterføl~

gen de tekst er: "Jesper Lund og Anne Jonsson er begge psykologistuderende ved Kø
benhavns Universitet. mens Kalle Birck-Madsen er magister i psykologi med eksamen
rra 1987, Jesper Lund og Anne Jønsson, der også er medlemmer ar den aulonome grup
pe. Studerende Mod Raeisme. rorsvarede sig med. at våbnene skulle bruges til at be
skyUe sig imod r"scister. I TV-udsendelsen gav de begge ndtl")'k ror, al væbnet kamp
var et ar de midler. man kunne bruge ror at lage kampen op mod det etablerede syslem.
Når de bliver a(hørt, skal de også rorklare om el mystisk rererat. der i sommer blev ud
sendt rra repræsenlautskllbsmødet tirsdag d.1.juni",
Kommentar: Referatets joke-indhold er allerede kommenteret. Men del skal tilf.,jes, at det er
groft proponionsforvrængende at skriy~ o~ et "mystisk.re(erat", jdet referater altid sættes. op
på offentligt tilgængeli:;.: uJ.l~I<lgstavler i Studenterhuset, så den fordæklhed, der postuleres,
eksisterer kun i de involverede journalisters eget indre sind. Det svarer til den "leg", som me
get forsmåede børn kan finde på: forst at stjæle noget, og så bagefter at ville have opmærk
somhed på, at de har været så dygtige selv at finde det!

Men i sin helhed er ovenstående sammensætningen mellem overskrift og indhold i Ekstra Bla
dets tekst grol\ manipulerende. Og den manipulalive logik kan beskrives på f.,lgende måde:
Det handler om at finde forskellige brikker, at lave lidt om på dem, og så bringe dem i en sam
menhæng, så de kommer til at betyde noget helt andel. Til sidst finder man så på en overskrift,
som læseren har i baghovedet, mens vedkommende læser teksren.
Brikkerne i eksemplet er folgende:
I) Aktivisterne i Regnbuen har forklaret, at der var blevet bragt kabetstykker til Studenterhu~

set, fordi man frygtede overfald fra nazister,
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2) I en TV-udsendelse blev to aktivister fra Regnbuen spurgt, om de troede på væbnet revolu
tion, hvortil de svarede, at en revolution er tiltrængt, omend ikke i syne, samt at hvis det en
dag skulle komme dertil, ville det nok ikke være muligt at gennemføre den uden at gribe lil
våben.
3) l et referat fra et møde i Studenterhuset blev der for sjov skrevet, at der p3. næste møde vilJe
blive demonstreret skarpe skud med slorkalibrerede våben. På det efierfkllgende møde blev det
taget lil referat, at joken sk-ulle stryges af referatet.
Disse Ir~ brikker blandes nu sammen, således al man ikke kan se, om der tales om kabler eller
de ikke-eksisterende automatvåben, og rubrikken gives en opfundet overskrift, der sættes i ci
tationstegn, så det ser ud som om del er noget, regnbueaktivister selv har hæ,,·det. Og vupti:
Regnbuen har bevæbnet sig med automalvåben, som de skyder med, og vil bruge lil at gen
nemføre en væbnet revolution.

Det skal kommenteres, at Ekstra Bladets referatet at; hvad der blev sagt i TV-udsendelsen 
"at væbnet kamp var et af de midler, man kunne bruge for at tage kampen op mod det etable
rede system" - det er der ikke dækning for i TV-udsendelsen overhovedet Gvfbilag 15, ud
skriften TY2-Lorry, torsdag d.21.0ktober, kl. 19,30). Hvad der siges er: for det første ikke at
ville finde sig i grænser, der på forhånd er sal fra oven. og dette ud fra, at ethvert menneske
har ret og pligt til at sige fra over for undertrykkelse; for del andet siges der. al det ikke står
klart nu, hvilke midler, man må tage i brug, delte må afhænge af den historiske udvikling; og
for det tredje, at "Altså, jeg vil ikke afvise, at jeg tager våben i hånd en dag. Altså på samme
måde som det er der vel ingen i den danske hær, der vil afvise. Allså der er nogen ting man vil
kæmpe for og der er nogen situationer, hvor nogen midler er rimelige, og andre midler ikke er
rimelige. Og altså. terror mener jeg aldrig nogen sinde kan blive rimelig, men at bruge '" skal
man sige fysisk magt. Nå men det kan godt være, at det bliver rimeligt og nodvendigt en dag.
Det .. men altså jeg kan altså ikke se den fremtid .. nærme sig, hvor det er sådan tingene står".
Der udtales m.ao. intet om en aktiv intention om, at ville bruge væbnet kamp som et middel,
men alene en åbenhed for fysisk magt, omend den fremtid, der gor dette rimelig og nodvendig,
den udtrykkes eksplicit ikke at kunne ses i fremliden.

EKSTRA BLADET, TIRSDAG D.26. OKTOBER..

Side?: " •• at autonome grupper havde overtaget magien i Studeulerhusel i Købmager
gade 52".
Kommentar: Udokumenleret påstand.

EKSTRA BLADET, FREDAG D.J9. OKTOBER.-

Side?: I sidste uge udfalte de (dvs Anue Jønsson, Kalle Birck-Madsen og Jesper Lund)
for åben skærm, at de havde anskarret sig våben. o~de forsvarede militante, revolutio
nære midler til at styrte det eksisterende samfund".
Kommenlar: Nej. Det blev netop udtalt, at vi ikke havde anskaffet~åben Gvf udskrifterne
fra TV2-Lorry. bilag 15). Og heller ingen har udtalt, at de går ind for eller ønsker at gøre brug
af vold til al omstyrte samfundet Gvf også kommentaren til Ekstra Bladet d.22.oktober).
Tværtimod tages der eksplicit afstand fra terrorisme, idet dette er at styre gennem angst, og
dermed gennem menneskers underkastelse sig vold og votdstrusler.
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SLUT PÅ GENNEMGANG AF EKSTRA BLADETS ARTIKLER.

Det er ikke så svært at sammenfaIte ovenstående kommentarer lil Ekstra Bladet r-den det er
omfattende. Ekstra Bladet har brugt følgende journalistiske midler:

1- Udokumenterede påstande lil almindelig miskreditering afvores arbejde.
2 - Bevidst videregiveise af fejlagtige og fordrejede udsagn om f<l.kliske forhold.
3 - Brug af fjendebilleder ~om journalistisk middeitil (egen priv.lte?) helz.
4 - Insinuerende udlægning af faktiske bændelsesforlob.
5 - Uverderbæflig omgang med papirer, uretmæssigt fjernel (stjålet?) fra rådgivningens

interne postslativ j Sludenterhuset,

6 - Bevidst udel?delse ar rele~anteomstændigheder af betydning for en korrekl gengi
velse af faklJske omstændigheder i Studenterhusets interne liv.

7 - lnkrimillerende sammensætning af layout, billeder Og tekst.

Det er OK al pressen, i dette Lilt:eelde Ekstra Bladet, er dybt kritiske overfor, hvad vi laver som
gru~p~, men at ~ruge.ovenstående midler· og dermed den kæde af usande postulater, som er
nævnt \ pun~"t I I afsmttet "Kommentarer lil Pressenævnets mangelfulde O" direkte vildledende
udlalelser" - det er ikke nogen som helst presse værdig. ;::l

Vi forventer derfor, at Pressenævnet selv må have en interesse i al abne/viderefore sag
UL76/1993 . .Og også denne gang står vi selvfolgelig til rådighed med yderligere oplysninger og
dokumentatIon.

Rådgivningsgruppen Regnbuen

PGV

,/l~l~" Ivr..
Stud. psych. lejper Lund

. .. . V.<u &04 ·IUr;;!,
Cand.Psych. Kalle Birek-Madsen ,,~

Norrebro d.27,juni 1994
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ilirgille: Den med "først køller - så gevær". Langt ude. Sidder med, al folk i huset her kan
handle - og så vl! der ror alvor ske noget. Så at lage kontakt. fx. til AFA, er en løsning:

Jakob: Nej - men uden våben.

Alex: Nej· men jeg kan ikke forsvare, at rn..an bruger våben mod folk.

Dirgille: Tingene vendes på hovedet

Karsten: En vigtig ting iR. huset, der skal arbejdes for demolaatl. Hvis man så mener, at man
vil lukke for såd:.tnne arrangementer, så må man ha'

Rasm~ Del med om vi kan stole på dem. Jeg ved ikke, hvordaIl jeg selv ville reagere· men
del gor dc.
Det .lI sige, at fc.rdi "de g.ør del, 51 har vi ikke ret" I er en flol holdning? Du hmne jo bare
blive væk - at have din flolte holdning intakt.
Demokr.IIi er ikke at lade sig tæske - men at lade være med at læske dem, man ikke kan lide.
AI træffe sikkerhctlsforan::anllninger: træffer selvfølgelig ikke andre end lovlige. ~~".

Rasmus: Måske el eksklussiv! problem. Men har svært ved at gennemskue, hvad at gøre det
<lnderledes. Jeg synes ingen grund lil, at snyde mig selv.

Kalle: Fortilfælde. Myslifikation. En miskreditering af SMR for deres ansvarlighed.

Pelle: Se1vfølgeli~ skal vi ikke begrænse vores arrangementer. men I..1ge kontakt til
Slotsforvaltningen: en vagt med hund hiU' tidligere stået i døren.
lIar selv Jaet tn.J~:..elsbreve. Men hvis man er usikker, så lever vi sladig i et demokrati, og en
slolsbeljent har r.idio med.
Del vil være sygt at begrænse husets arbejde i antiracistisk arbejde, De skal ikke kunne true
os. ,~
Alex: Det meste jeg ønsker er et klart 'udspil fra, hvad folk vil i denne situation. Synes det er
et svaghedstegn, at rn..an provokerer os til vold.

Birgille: Synes del er vigtigt at tiekke det vi har et ansvar for at folk konuner helskindet
hjem. Og så længe politiet ikke bare vil kOfTUne, så er det svært at se det gjort anderledes.

Christian: Skæv dishlSSion. Hvis der var sket noget. så var det næppe laget op på den. måde.
Sikkerheden ska~ være· så mh vi snakke om sikkerhed.

.n.J.rgille: Fordi d,,::l er SMR, d kan vi ikke holde møder?

!\Iex: Ville ha' (:et op al vende ilt næste gang: ingen private vagtværn.

Jakob: Jeg ansel "bollerør" for våben - og del avler mere vold. Næste gang vil jeg - som
bestyrelsesmedlem - stcfTUne imod. Starter man med køller, d andre ting næste gang.

DCL1.d: Synes man skal se problemet på den lr4de: Der er en gruppe. der a.rrangerer noget," og
der er sikkerhedsproblemer, der kan løses så. Dette viser en ansvarlighed fra gnippen. Man
kan snakke in(or.llation - men det er sekundært in. ansvarlighed, sikkerhed.
A!ls1 bruge hvad der skal lil for at sikre: 5-6 strissere eller egne bekendte eller venner.
Men ikke glcrrure. at nazismen er mere organiseret end vi Iror. 1cv31ltilativt måske lidt. og i
Sil som få kend ~r. Men nazismen er velorganiseret og velinfonneret.
llvordan man i fremtiden kan gøre det, er en anden sag. Delle kan så diskuteres.

Elisabeth: Det er paranoidt. midt i København.

Elisabelh: Hvorfor er det ikke laget op,

Karsten: Måske god ide in. Slotsvagten. Men problemet er, at sker der et angreb, så ringer
man sGu' da lil strisserne. Tidsrummet indtil de konuner, der må også gores noget.
Informationsniveauel var for lavt.
Vedr. selvta:gt mv. Del er ikke det. som del handler om. Men at kunne takle situationen, indtil
panserne kormner. Jeg vil ha' en mulighed for ikke bare at stikke hovedet frem· og s5 få tæsk
af nazi'er.

Dirgine: Ligeså nix. På Bryggen ta:ves folk. Lokaler raseres. Og jeg h<lr :dv fåel nazitcgn sat
på døren, Ta:nker vi ikke foregribende, er del dybt uansvarligt.

Birgitte: En af musikgrupperne var bange, og SMR måue garantere sikkerheden. To gang..: har
der været nazi'er i huset

Karsten: Nix. Alle der skriver læserbreve mod racisme rar trusselsbreve. Og sidste år blev
Henrik bombespra::ngt

Rasmus: Paranoidt; Nazi er to gange de senere måneder trådt frem i unif.Jml. Ilt her - hvad
hvis de var på udkig efter et "bløddyrsmangement".
Hvis delte skele, vilJe jeg selv handle - med ølflasker eller andel. Dollemr dier ej. Ligegyldigt.
Desuden er AFA fredeliG. De gider heller ikke slås.

Rasmus: Gjorde det - men ikke nok. Rigligt Del var med fra starten, ~om en selvfølgdig
tanke. Næste gang søge en aftale på forhind længere tid i forvejen. Kan ikke forestille mig.
at der ikke skal tages højde for sikkerheden.

Rumus: Allemative( er en anden fonn for sikkerhed (seeuril..1s).

Elisabeth: Tenderer til selvtægt.

Alex: .Problem at barpersonalel ikke bliver orienteret + ingen forholdsregler. nor have
professionelle folk til sikkerhed.

Rasmus: For del første er AFA ikke el vagtværn. Det er en aklivislr,ruppe, nere går også på
Uni, men det er folk, der tidligere har været i situationer, hvor c..Iet går hurtigt, slxrkt. Det
kender jeg ikke til, og da jeg folie mig ansvarlig for al kunne sikre andre, log jeg konlak!.
Det inkluderede "bøllerør" - men det er ikke våben ej heller ulovligt.
Selv at sikre pI forhind var del eneste ansvarlige. Det er svært i disse arTilngementer • men
truslen er reel.
Der var en potentiel fare, og der er ikke andre måder at gore det på.
Sa:ttcr spørgsmålstegn ved, hvordan del skulle ~"UJlne falde tilbage p:i huset.

Pelle: Tvivler på at balladen sker. Men hvis skal der ringes til Slotsvagten. Devæbner vi os,
beva:bner de andre sig ogst

REFERAT FRA STORMODE PKT.S D.lI.MAJ 199J.

Alex: Handler om al SMR har konlaktct AFA mhp. et vagtværn. Og så våben "liggende"
i huset. Tidligere fundet bollerør - og blev da meget sur. Hvis een gruppe i huset bruger denne
slags midler, gh det ud over huset. Viste sig så at AFA'eme ikke kom Det helc ligger i, al
,nh man laver noget, sI må vi fælles snakke om, hvac..l at gore.

;'
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Cathrine: Prøvel - l ir svaret: lad være med at holde de fester.
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Cathrine: Opfordring til S'MR om at holde et møde.

Cathrine: Ej køre videre nu, så kan man ogsl diskute~e om selvfo~var er et middel I et viben.

hkob: Op p;\ generalforsamlingen.

Alex: Uenig: at bnJge sådanne midler.

Cathrine: ForesHr vi stopper. Opbrud. Og langt til enighed omkring, hvad der er viben, hvad
der er sclvfOlwar, osv., osv. Samtidig 1I0r jeg det er vigtigt, al vi i~ke gennemtvinger en
løsning for tidligt SMR har argumenteret godt. flot. for slandpunklet. :

Rasmus: Der har været eksempler nok ~ men politiet ser ingen sammenhæng.

Kalle: l forlængelse af Jakob: at huset må afkliue sig. Og så se hvad der k.ommer. ud af det

llezad: Tage en debalanen om del. Diskutere holdningerne forsvare sig, osv., osv.

Elisabelh: Kunne ugs! ,inge til KriminalprlCventiv1 RAd.

Rasmus: Har svært at se en gevinst i at gøre mindre end mm m3..

Rasmus: Umiddelbart ener Henriks død tog vi forholdsregler. Det var åbent. Vi har klokket
i det, fordi vi kom for sent i gang.
Snakken om til hvilken grænse vi kan handle er væsentlig in. hvad at gøre.

Flere: Nej.

Birgilte: Taler for at disse armngementer ikke kan afuoldes '?

Alex: l argumenterer for, al et angreb er det bedste forsv.ar.

Jakob: Hvor stopper del '?

Birgiue: Ingen angriber nm'er. Men at kunne forsvare sig. Det gjorde vi også lige ener
Henria død.

Rasmus: Demokrati - men det synes nazi'erne ikke. Verden er lemlæstelse og mord - det er
en rcalilet. K.m ikke forstå at det desavuerer, al mm lænker sig om pi forhånd.

Cathrine: Ingen grund til al forsvare nazister.

Jakob: Nej· at huset må tage sig sin stilling. Og det må huset relte sig efler.

Alex: Og det tror du ikke de gør.

Rasmus: At kunne forsvare sig, holde skansen indtil politiet kommer. Og hvad med folk, der
går i panik. Og hvordan forsvarer man et hus. Det gør man så ..

Rasmus: At man selv k.an overleve.

Elisabeth: Del har værel k.lart fm' - hvorfor er der ikke laget forholdsregler noget før.

Rasmus: Så ml vi relte os ener loven.
Kender til eksempel med folk., der er blevef anholdt med "bollerør", men ikke dmnl. Del vi
&kai Lage stilling til: del er om vi skal forsvare os. Er 20 vinfiasker i hjørnet ogs;\ våben, eller
borde, hvor ben kan tages af.

Jakob: Pinagtigt al kalde det pinagtigt. Kan ikke være op til en enkc1t gruppe.

Rasmus: Del er el metalror, et kabel eller et tr.vrør.

Elisabeth: Det skaber præcedens.

Cathrine: En pinaglig diskussion. Hvor er grænsen: een der kan selvforsvar, er det også våben?

Kalle: Er våben bollerør 7

Ja~ob~ Lad DS se på det.

Jakob: Menet det ml være Sil, der må tr.vITe beslutning om våben skal være. Og hvis nej, S;\

ml gruppen reUe sig efter del.

I'
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NOTAT VEDR EKSTRA BL-\'DETS PÅSTAND Ol\! DRUG A.F FALSKE NAVNE I
STUDENTERIIlJSET.

Dette notat omhandler Ekstra Bladets besJ...")'ldning mod Rådgivningsgruppen Regnbuen
(RGD) og Studerende Mod Racisme (SMR), for deres brug af falske navne i Studenterhuset.
Beskyldningen v som var een af flere usande - blev fremsat af Ekstra Bladet første gang ons
dagd,lO. oktober 1993.

Indledningsvist skal det dog bemærkes, at Studenterhuset efterfølgende selv - på et pressemø
de og over for Københavns Universitet ~ har tilbagevist brugen af falske navne. ~fen som Eks
tra Bladet satte sin beskyldning op, med den ubodelige skade som det medførte for mange
uretmæssigt anklagede, er der alligevel gnmd til, at de grupper - Regnbuen og Studerende
Mod R1Lcisme - der særligt blev raml lleraf, også selvstændigt tag..:r ordet.

Farsi skal Ekstra Bladets tekst omhandlende brug af falske na\'ne refereres. Dernæsl kommen
teres denne tekst ud fra Studenterhusets egen medlemsliste, Til slul folger ~n konklusion.

EKSTRA BLADETS TEKST.

Ekstra madet onsdag d.20.oktober 1993:

Side 4: "Ove Nathans reaktion (at bede om politiransagning. vores tilf0jelse) skyldes en række
sp.-::rg~;::ål, :;:::lffi Ek~tra EJ.::det gc;:r.:::~ den sidste l!::;~ ~:,r s~jnc, ledelse;; af·u,Jversit<::tct .. ". "l
følge oplysninger til Ekstra Dladet reagerede Københa\-., .. Universitet, fordi man - ved selv
slændige undersogeIser - fik dokumenteret, al Studenterhuset ikke er den åbne ejendom, som
man ellers var blevet garanterel. Tværtimod var man blevet bekendt med, at et slort anlai fal
ske navllt:: lllivUt; udløst den ofi~ntlige 5tlJne, og viåste nu, at .autonome' grupper Ild ....de def!
reelle magt iwer Studenterhuset. De oplysninger, der forelå var så alvorlige, al Universitetet
ikke folte, man selv kunne klare sagen. Det var nødvendigt, at poliliet hjalp til, sagde en få
mæl! juridisk fuldmægtig for rektor Ove Nathan, da Ekstra Bladet sem i nat talte med ham
uden for Studenterhusel".

Side 6: "Huset i Købmagergade styres i virkeligheden af en lille gruppe militante, intolerante
og stærl-t venstreorienterede psykologer, der dyrker en særlig interesse for både Baader-Maln~

hof-gruppen og Blekingegadebanden. En gruppe, der dishlterer den væbnede modstand mod
samfundet, og som mobber og chikanerer rigtige studerende væk.
Denne gruppe hedder 'Regnbuen' og består officielt af seksten folk., der kun med megen god
vilje selv kan kaldes studerende".
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l det efl.erfulgende tekslafsnit nævnes navnet "Karl-Erik Birck-Madsen". samt at han sk\1lle
være "magister i psykologi, og selvom han afskrev sig sit studiekort i januar 1987, har han
endnu ikke fjernet sig fra Studenterhuset. Dette er hans reelle hjem. Kalle Birck-Madsen bor
på det nællTleste i Købmagergade 52, hvor han har sit private kammer på første sal".
"Af Regnbuens seksten officielle medlemmer er det kun ni, der har et reelt og aktivt forhold til
Københavns Universitet En fjerdedel har aldrig han det. Men de har alligevel fusket sig til
stemmeret pa Siuclenlerhusels generalforsamling. Ekst.ra Bladet har germem de sidste uger be
nyttet bade alm'indelige og ualmindelige journalistiske metoder til al dann'e sig et billede af Slu
den!erhusets aktiviteter. Vi kender ikke alt, der er foregået. Men det kan fastslåes, at f.eks.
Politiets Efterretningstjeneste. PET. har haft samme interesse".

Side 7: Slor overskrift med "FALSKE NAVNE", der bærer underoverskriften: "Universitetets
ledelse kan ikke genkende navnene på flertallet af medlemmerne i StudenterhuseIs domineren
de grupper". Selve teksten lyder: "Studenterhuset i Købmagergade har opgivet stribevis af fal
ske navne, når de skulle fortælle Kobenhavns Universitet, hvem deres næsten 1000 medlem
mer er. De to altdominerende grupper i huset 'Regnbuen' og 'Studerende Mod Racisme' har
officielt kun 30 medlemmer. I sidste uge bad Ekstra Bladet universitetet oplyse. om disse men
nesker også er indskrevel som studenter. Resultatet er ubehagelif:,rt for både Kobenhavns Uni
versitet og for rektor Ove Nathan, der personligt har stolte Sludenterhusets beståen. Ud af de
30 personer er det kun tolv, der har reel tilknytning til universitetet. Resten findes ikke, er rær
diguddannede eller har orlov. Regnbuens leder er Kalle Birck-Madsen, der blev udskrevet ef
ter endt :';ludie for næsten syv 3r siden. Leif Christensen er opfort som stemmeberettiget sLU
dentennedlem, men han eksisterer ikke i universitetets database. Det gør Pernille Hviid og
Anette Hervad heller ikke. Ligesom Karsten Madsen, der arbejder som redaktor af det interne
blad for Studenterhuset. For Aino Holme og Anne Jønsson er forholdet, at de har orlov fra
universitetet, og herefter er der kun ru reelle Regnbue-studenter tilbage. Endnu mere prekær er
situationen for 'Studenter mod Racisme'. Ud af elleve medlemmer findes de ni ikke. Det er
Tanda Andersson, Anneline Juul, Harild Ullevang, Marlene Madsen, Dorte 1-lDller Pedersen,
Camilla Sejeme, Rigmor Tetevide, Markus Topp og Christian Aabro. Og af de to resl~{ende

har den ene orlov fra Universitetet. Flere af disse personer er alligevel indskrevet som studie·
akTive - hvilket betyder, at de har ret (il al stenune i Studenlerhus~t og har stemmeret".

Ekstra Bladet torsdag d.21.oktober 1993.

Side 4: Overskriften HSTAVEFEJL I !'tfEDLEMSLISTEN". O~ selve teksten lyder: "Det s1..."I
des åbenbart stilveproblemer i Studenterhuset, at mere end halvdelen af de autonome og anti
racistiske medlenuner i $ludenterhuset ikke er indskrevet på ICobenhavns Universitet. Ekstra
Bladet oplyste i går, al allen ud af de tredive personer, som Studenlerhuset har opgivet sam
medlemmer fra henholdsvis 'Regnbuen' og 'Studerende Mod Racisme' ikke læser på
Univef:iiitetet.
Den oplysning fremkom, fordi vi bad Universitetet sammenligne StudenterhuseiS medlemsliste
med den officielle liste over studerende. Men del er åbenbart en misforståelse, der skyldes, at
Sludenterhu:,;et ikke kan stave. F.eks. er folk. der hedder Harald bleve[ til HanId. Andre, men
ikke alle, hævde:,; nu at være fundet".

KOMMENTARER.
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Umiddelbart skal det bemærkes. at Ekstra Bladets egne tal er i modstrid med sig selv. Der ta~

les om 30 medlemmer for RGB og Sr.1R, mens der samtidig kun opgives 16 for RGB og II
for SNIR, hvilket kun giver 27! Ligeledes taler Ekstra Bladet om 18 personer. der ikke kendes
af Universitelet, hvoraf 2 af di~e angives at være på odov (Anne Jonsson og Aino Holme),
men på orlov kendes de selvfølgelig af Universitetet. Studerende på orlover nemlig ikke fra~

meldt Universitetet. Tværtimm! kan studerende på orlov f(llge undervisningen, blot kan de ik
ke indstille sig til eksamen i det semester orloven angår, med mindre orloven er givet på
"særlige grunde", dvs barsel, sygdom mm.
Det skal også bemærkes, at studerende på orlover mcdlenuner af Studenterhuset på lige fod
med andre studerende.

Ovenstående forhold er imidlertid detaljer. Hvad angår det centrale indhold i Ekstra Bladets
beskyldninger, så skal den medlemsli:,;te fra Sludenterhuset, SOm Ekstra Bladet referes til, med
indrages. r...[edlemslisten er let at identificere, for der er kun lavet een i Sludenterhusets levetid.
Og det er ikke engang en "officiel" medlemsliste. Det er en tjekliste, som er trykt i Studenler
husets Husavis nr.7, marts 1993 - hvilket også udtrykkeligt er angivet - og dens brug er intern
Desuden er listens funktion at være med til at sikre, at alle der har sin gang i Studenterhuset
også er indskrevet som medIerruner - men Overhovedet er medlemsregi:,;treringen af ny dato.
Det blev første gang sat i værk i 1993, efter krav fra Universitetet, hvorfOr der også må påreg
nes sædvanlige indkDfingsproblemer. Denne liste er ~'edlagt dette notat.

I medlemslisten er hver person udstyret med en medlemskategori og et medlemsnummer.
r.fedlcmsnummer gives forliobende .;. den fors t tilmedie får nummer eet, den anden nummer to
osv osv, medens det for medlemskategori gælder, at der er tre typer: a-medlemmer for stude
rende ved K0benha\'ns Universitet; b-medlemmer for sluderende ved andre hojere læreanstal
ter, fx RUC, Arkitektskolen; medens c-medlemmer er medlemmer, der ikke er studerende,
men er med i en godkendt aktivitetesgruppe i SWdenLerhuset. Studenterhuset har den regel, at
mindst 50% af en aktivitetsgruppes med\enuoer skal være a-medlemmer, men er det en gnJp
pe, der skannes at være vital for Studenterhuset, så kan der dispenseres fra de 50%.

Hvad angår Regnbuen og Studerende ~·fod Racisme, så angiver medlemslisten f0lgende
medlemmer:

c-0190 Kalle Birck-Madsen RGB
a-0050 Leir M. Chrislensen RGB Dg Skak
a-0628 Henrik Eriksen RGB
a-0159 Birgitte Ernst RGB Dg Si\ffi.
a-0478 Birgitte B. Hansen RGB
a-0485 Anette Hervad RGB
a-0486 Morten Hesse RGB
c-0122 ...\..ino Holme RGB
a-0477 Pernille Hviid RGB
a-0402 Anne JOIlsson RGB Dg SMR
a-0034 Jesper Lund RGB Dg SivrR
a-0163 Karsten Madsen RGB Dg Husavisen



Betragtes denne, for Studenterhuset eneste offentliggjorte liste, så må konstateres. at del er
denne liste, som Ekstra Bladet har betjent sig af Ekstra Bladet refererer såvel sLavefejlen i
navnet Harald (stavet fejlagtigt som Harild), som al Karsten }.,Jadsen er redaktør af Husavisen,
samt ar Regnbuen har 16 medlemmer.

a~0859

a~0410

a-0488
a-0494

a-0089
a-DIlD
c-0476
a-0443
a-0040
a-0067
c-OI91
b-0506
b-OS35
a-0904
a~0471

3-0246
a-0037

S~ren Kruse Nielsen RGB
Henrik Olsen RGB
Lasse Hel.fiZ Philipsen RGB
HeUe Søberg Scheele RGB

. Tanda Andersson
Rasmus Helles
Anneline Juul
Harild Lillevang
Marlene Madsen
Stine Carsten Nielsen
Dorte Møller Pedersen
Camilla Sejeme
Inge Krause
Mette Moltke
Rigmor Tetevide
Markus Topp
Christian Aabro

og

SMR
S~1R og
SMR
SivIR
SMR
SMR
SMR
SMR
SMR
S~fR

SMR
SMR
SMR og

Musik

Husa",;s

Cafe
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SMR. De fleste andre grupper i Studenlerhuset har endog en lavere procentandel studerende
iblandt sig. For Musikgrupperne er procenten nede på 31; for Yggdrasill er den på 50; for Tai
Chi er den 38. Kun Debatforum har en hDjere procenlandel af studerende end RGB og Siv.JR.
nemlig 87.

J forhold til Ekstra Bladets lal-oplysninger kan de! endvidere siges:
Ekstra Bladet tæller "næsten" rigtigt, når de siger, al RGB og S:-.CR har JO medlemmer. Del
rigtige tal er 29;
Ekstra Bladet lyver nærmest bevidst, når de - sammenholdt med det næsten rigtige tal på JO
personer for grupperne i alt - postulerer, al S:(vfR kun har 11 medlem...ner. Det rigtige tal er 16;
Ekstra Bladet hævder endvidere, at ud af de ] I medlemmer for S~.JR. så kendes de 9 medlem
mer ikke på UniversiteteL ~ hvortil er at bemærke, at Universitetet ikke hverken kan eller skal
kende - i sin matJike!- b- og c~medlemmer. Og trækkes disse fra - del drejer sig om 4 ud af 16
- så er de eneste, der ikke kan kendes af Universitetet, det er de to navne med stavefejl: Tanya
og Harild i stedet for Tanya og Harald.
For Regnbuens vedkommende hævder Ekslra Bladet, at Karl~Erik!Kalle Birck-Madsen (der i
parentes bemærket er cand.psych. og ikke magister i psykologi som hævdet), Leif M. Chri
stensen, Pernille Hviid, Anette Hervad og Karsten 11adsen ikke kendes af Universitetet. Fra
trækkes b-- og c~rnedlemmerne- Kane Birck-Madsen og Anetle Hervad ~ så skal UniversiLetet
\...-un kende resten. Og når Ekstra Bladet skriver, at Aino Holme har oriov, så er det ikke rig~

tigt: Aino Holme er c~medlem, fordi hun blev færdig med sit studie i 1993;
Når Ekstra Bladet - ud fra sine egne opgmelser . hævder, at ud af "officielt 30 medlemmer, .
så har .. kun lolv reel tilknytning", så er det rigtige tal 16. I virkeligheden er d~1 rigtige tal
gjort op i forhold til a-medlemsskab 22 ud af 29, ideL differencen på 7 dækker over aktive
gruppemedlemmer, blot i kategorien b- og c-medlemmer.

Tælles der op på antal medlemmer, så viser medlemslisten følgende:

]6 medlenuner af RGB, heraf er tre også medlemmer afSMR
16 medlenuner afSMR, heraf er tre også medlemmer afRGB.

Hvilket giver gjort op i personer: 29 personer i all i RGB og SMR.

Disse 29 personer fordeler sig pil medlemskategorierne a, b og c på følgende måde:

22 a-medlemmer, 13 j RGB og 9 i SMR.
] b-medlemmer, l i RGB og 2 i SMR.
4 c·medlemmer, 2 i RGB og 2 i SMR
For samtlige a-medlemmer gælder, at de har gyldigt årskort eller tilsvarende orlovsbevis. Der
er dog beklageligvis to, der er stavet forkert; dels er Tanya (a-0089) stavet Tanda, dels er Ha·
raid (a-044J) stavet Harild. For begge gælder, at det er en bogholderifejl, der stanuner fra
overførsel afrespektive navne fra den udfyldte blanket lil EDB.
For b-medlemmerne gælder ligeså, at de alle er indskrevet ved anden højere læreanstalt.
Medens e-medlemmerne alle er del af deres godkendte aktiviletsgruppe.

Altså ingen falske medlemmer - modsat hvad Ekstra Bladet hævder,

I forhold til, at Ekstra Bladet specielt inkrirninerer iGB og SMR for at begå ulovligheder, skal
det bemærke" at begge grupper mht medlemsfordelingen - at mindst 50% i en gruppe skal
være a-medlem. sil ses dette at være opfYldt til fulde. Procenten er: 81 for RGB og 75 for

Der savnes endvidere noget som helst belæg for bes\...-yldningerne, al en fjerdedel af Regnbuens
16 medlemmer har fusket sig lil slemmeret på Studenterhuset:i generalforsarrJing. Sandheden
er den anden, at ingen har fusket sig til noget: og man kan da også J...-un 11 udleveret stemme
seddel til generalforsamling ved fremvisning afgyldigt årskort eller orlo.-sbevis. For S(-,.IR gæl
der det samme: ingen har uretmæssigt fiel udleveret stemmeseddel. Og så vidt vi ved, så må
Studemerhuset stadig ligge inde med de lister, hvor det anSives, hvem der har 11et udleveret
stemmesedler.
Det skal endvidere bemærkes, at hvor de RGB' s medlemmer· som Ekstra Bladet fejlagtigt
hævder ikke kendes af Universitetet - direkte besl...-yldes for "sLenunefusk til genemlforsam~

iing", så er det samme forhold for de medlemmer af SMR ~ som Ekstra Bladet også fejiagtigt
hævder ikke fmdes - formuleret blødere, nemlig at "de har ret til at stemme i Studenterhuset
og har stemmere!", Denne "forskelsbehandling" mellem RGB og S~1R kan kun fremkomme
ved, at Ekstra Bladet har valg! bevidst at gå efter at stille Regnbuen i et så dårligt lys som
muligt.

KONKLUSION.

Der tegner sig et billede af Ekstra Bladets brug af Studenterhusets interne tjekliste, som kun
kan bestemmes som bevidst uvederhæftigt. Der er lagt lil, hvor der kan lægges til, og der er
trukket fra, hvor der kan trækkes fra, i det åbenbart eneste styrende perspektiv, ikke at oplyse,
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men at inkriminere RGB og S"MR totalt. Skal der snakkes magtteoretisk, så er det billedet af
Machiavellis råd til Fyrsten: at skal man knuse en fjende. så skal det gøres een gang for alle,
med alle tilridighed slående midler.
Med een undtagelse nær er alle Ekstra Bladets oplysninger fejlagtige. Rigtigt er kun opgivel
sen af, at RGB har 16 "officielle" medlemmer i følge medlemslisten. Og hertil alle de forhold
som ikke omtales!

Mod dommen "bevidst uhærderlig journalistik" kan indvendes, at det kan" være svært for uden
fOfstående at sætte sig ind i de faktuelle forhold for en så kompleks organisrue, som Studenter~

huset er og altid har været at Være et åbent hus for næsten 30.000 studerende. Men mod delte
taler, at Ekstra Bladets artikler ikke er konunet (il veje - det skrives selv - på en enkelt hektisk
n~t, men over lang tid. Desuden angiver Ekstra Bladet mange forhold af intern karakter, som
dIrekte er taget ud af flere smædebreve mod specielt Regnbuen og Studerende Mod racisme
skrevet i 1992 af en navngiven studenterhusaktivist, der senere blev ekskJuderet for dette. N~
Ekstra Bladet endvidere selv går ind i sagen, og efter egne oplysninger har kontakt med Uni
versitetet lang tid før de offentliggør artikJerne om Swdenterhuset, så har Ekstra Bladet haft
rig mulighed for at danne sig et korre\...'t billede af Sludenterhusets faktiske forhold. Ekstra Bla
det kul1I1e også direkte have kontaktet Sludenterhuset. Men alt dette har Ekstra Bladet nær
mest bogstaveligt ikke villel!

Eet forhold står imidlertid faSI: Ekstra Bladel har sammenlignet SLudenterhusets medlemsliste
med matrike1!ister på Universitetet.
For det første angives Anne Jønsson som værende på orlov af Ekstra Bladet. Dette er riYligt.
Orloven starter seplember 1993. Dette står i matriklen fra 1993.
For det andet sj angiver Ekstra Bladet, at Harild Lillevang ikke kendes. DetLe er rigtigt pga
stavefejlen (Harild hedder Harald). Harald Lillevang immatri\..."Uleres 1992.
For.d~[ tredje angi.ve~ Kall~ Birck-Madsen at afskrive sit studiekort ijanuar 1987, hvilkel også
er ngtlgt. Dette star l malnklen fra 1987. Men oplysningen er speciel og kan nænnest kun kan
konune fra denne 1987-matrikel. For sagen er, at Kalle Birck-Madsen blev kandidat
d.28.oktober 1986, men på grund afat en eksamensklage forst var færdigbehandlet d.9,januar
kunne en afskrivning afstudiekort forst finde sted fra detle tidspunkt, hvilkel også fandt sted.
For det fjerde angiver Ekstra Bladet, at Aino Holme er på orlov 1993, og delle på trods Rf al
hun er opgivet korrek! som c-medlem i Studenlp.rhnsets medlemsliste. Aino Holm!': er j 1993
færdig som kandidat. Men faktisk har Aino Holme været på orlov. Grunden var barsel. Dette
fandt sted i perioden 1987·89.

Alt peger mao på, at Ekstra Blade! har haft intim tilgang til, ikke bare matriklen for 1993,
men også matriklen fra 1987.

Det skal for .det videre bemærkes, at der ikke er noget system i, hvilke a-medlenuner i RGB og
S;.,m., der - I fnlge Ekstra Bladet ~ er ukendte på Universitetet,. De for Ekstra Bladet ukendle
personer. på trods af Ekstra Bladets matrikel~tilgang, er både personer fra forskellige fakulte
ter, og det er perSOner, hvis immatri1culationsår strækker sig fra 1968 til 1992. Hvis det havde
været sådan" at Ekstra Bladet kendte fx: alle studerende fra et bestemt fakultet, så måtte brudet
på registerloven være at finde via et sådant fakultet, hvad det altså ikke er.
Det intime kendskab, som EkSlfa Bladet har til matriklen på Universitetet, og Ekstra Bladets
påstand om "falske navne" eller "stribevis af falske navne", kan derfor - for os at se - kun frem_
konune på een måde: at Ekstra Blade!, i sin sammenligning af Studenlerhusets medlemsliste
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med matrikler fra lCobenhavns Universitet, bevidst og dermed mod bedre vidende, har løjet
om, at mange fra RGB og SMR alJigevel ikke fmdes i malriklen_

Og konklusionen fr: Ekstra Bladet har sammenlignet Sludenterhusels medlemsliste og
matrikler rra KøbenhRvns Universitetet og bevidst Illgnaotigt fremstillet. ikke bare et
gron fordrejet, men et direkte usandt billede af det faktiske resnltat af sammenli"nin
gen. Og Ekstra Bladets kilde p~ KnbenhavlJs Universitet er den direkte amvarli"e for
dette brud på registerloyen .

Del må være op til enjuridisk vurdering at afgøre, om Ekstra Bladels med....irken til brud på re
gisterloven, samt offentliggørelse afbeskyHede informationer, i sig selv er strafbart.

Hvem kilden på universitetet er, ved vi ikke med sikkerhed, men en underSDgeise skylder et
svar herpå. Ekstra Bladet nægter selv at oplyse herom, men angi ....er dog at have haft kontah
medjurist Lars-Erik AJlin på Universitetet
Det må være muligt nærmere at bestemme, hvem der kan have tilgang lil den gamle matrikel
fra 1987; Og er del en tilgang gennem samme kilde på KDbenhavns Universitet, der også udle
verer 1993 matriklen, eJler er det via Poliliets Efterretningstjeneste, PET, der just har måtlet
erkende, al de op igel1I1em SO-eme og ind i 90-eme, ligeså ulovligt, har modtaget matriklelli
ster? Vi skRl her, i det mindste hvad angår PET, minde om regeringsinstruksen fra
30.september 1968: "Regeringen har i dag besluttet, at registrering af danske statsborgere ikke
længere må finde sted på grund aflovlig politisk virksomhed".

Som studerende og tidligere studerende ....ed Københa....ns Universitet finder vi vores retssikker
hed og -bevidsthed dybt krænket. Og må derfor kræve en uvildig og tilbundsgående undersø
gelse af, hvordan det er kommet i sland, al Kobenhavns Universitetet har medvirket til brud på
registerloven, samt at de ansvarlige herfor drages til ansvar for deres gerninger.

Vi står selvfølgelig til radighed med yderligere oplysninger.

Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende ~lod Racisme
PGV.

'3?('-- ~( V~ ~d,.ru.,.{Xo-
Stud.psych. Jesper Lund og cand.psych. Kalle Birck-1-1adsen

KiJbenhavn d.D. marts 1994
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Medlemsregistranten

Herudover kan det oplyses at der mangler billede på
følgende:

Vi haJ: pr.2213 Jaet 916 medlemmer j foreningen
Srudenterhuset og del ,erJo 'glædeligt Men der ~kaI
stadig gores en indsals. idet der er mange med
daglig gang i hnset so~ endnu ikke bar fået meldt
sig ind. Der er lidligete i &ruppemes bokse lagt en
opfordring til de akti~ om at melde sig ind.

Da dette ikke er nok-ska.ij~8'.såledesher i hnsa...isen
opfordre Lil al man checker nedens~ende liSIe over
de husuktive. om man selv eller kender nogen som
ikke er med p! listen.-:

Venlig hilsen

Jacob• .,n, ThOM' MUSI
Lund, Gd:..,:t JoæSI
M.>:c~.~~n. J .. ,~ .. r :-fJSI
Moi.n". A~." Cor. I1USI
Mun~.l:><>~, 5·,ony l'l'JSI
!'!;olier. Joh ..n ?..",,: HoU"" ~r.:s,

Niel.en. J,,:~ 50 M"US;
H",,<iahl. J ..~. H"-'~:

!\~i"hei. l'.~r<:en ~'J5,

Slrnon.æn. io:b"" HUS ..
Siea.::u;;, Ciau. X"'-'S;:
Sunc~", frec.. Hannib"l :-æS!
Tonn"."n. I-!l:<kal MUSl
h~g"H~. !:i. lti::5
tI",e:, Hei.le Ina ~.::tS

K" .. rup. :'I1~~ i\2,s
5i.rc~-."r"n,en, 1("2.1.. RCau
Chd.te~3ei'. L~iE M RG3U, S ...~
.. ,ib"n, E"""lk ~;:;SU

:::rnn. eir;~:"" ~C3~ , 5:::"
Ililn.en. 01;':,2.':,,, :I ;o.G3ij
H..:v.:i. "'"e::e ;l.G3U
j;..~.", Mo":"~ ;:':;::J
~o;':n", Aic.o il;;::.!
H";',~, P.,:o~ll., .~G3U

J"ns.on, "'-n.c." ~G3U. 5:<;(
lune:!. J ... ,?"" "·Gi!;J ;; SJ:lr
~\.:>:!,,,n. Ka:s:"o ilG3U, AVl:;
Ni";'''''. 5~r"r. ;:r~.e :<G3~
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Blulet søgte om ahindsigt I s.agtrlvedærende Studer:terbu.set. og lICCl et led i dcmr
windsigt lur unIvmit~et~ldIde medlemslister fra SNdcxerhU3d., som

Ek.ma Bladet prors.:nterede univenileu:t for, med de offenLlige tilgtngclige valglir

ter over stcnund>crcnigede til valg p! universiletd:. Der er så.ledes i denne sag ikU:
uJc: orn videregiveIse af oplysninger. der er ilke er offenlligt lilgz:ngelige.

Til
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Vednrrende Udleveringen af oplysninger om studerende til Politiets Eflerremlngnjenesle Og ep
lysninger om srudereode Iii Ekstra Bladet.

Som svar pi Regislenilsynets sbivelse af 7. marts 1994 samt 26. Olprill994 sk.11
Københavns Universitet oplyse, al deo interne UDdersogelse orn~ forhold nu :s
afsluttet.

Den lnlerne undersøgelse blev rOIe-~lået af pro(es<or. Ik.ju.!. V~ Gre...e. cg de~
undersegelses resultater danner baggrund (or universiletets svar vOOrBTende udleve

ring a( oplysninger til PET.

Universitelel bekræfter. at der bH fundet udlevering af oplysninger om studerer.de

Sled Iii Poliliets Efterretningstjene.m i perioden fra omkring 1977 till9'XI. De vidt.'

regivne oplysninger er cpr. nUlDlDer, navn. adresse, studiefag. adgiIlgsgivende eb

men og immalrikulationsit, som er registrere.! i Københavns UniVersilets Personre

gister. Der er udelukkende laIe om udlevering al oplysninger på p;1piIlister. der er

rekvirerede iDlemr p.l universitetet i overeosstemmeise mo.:1 gældcrrle regler. Til

orientering vedJægge:;s brev af IO. ma.ns 1994 til unlversitetsdjte~ ve:drørernk

PET·udle\'eringe::r. fra universitetets tdb--cbc(.

Cpr. nununere.l irx:Ifønes i 1968. Til og med srudie!ret 197111972 blev der ptoduce

ret offendigt tilgængelige srudenlerlister, tilsvuende de lisler• der =- udleveret til
PET. Lislerne blev fra ca. 1m udleveret fra universitetet til PET.

Videregivelse af oplysninger om de srudereode til PET blev i slutningen af 70'erue

Laget af den davæ-rende direktør. Del kan ikke kODStateres, om PET bH henvist Iii

en szrlig lov som grundlag for videregiveIsen.

Vedrørende udleveringen af oplysninger (il Ekstra Bladet slca1 de.! oplyses, at Eksm

tI
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Skal vi derfor sige noget om, hvem der er de egentlige terrori
ster i denne sag. så er det EkstraBladet. og EkstraBladets
kilder. Det drejer sig om to ganske bestemte personer - Per
Astrup Olsen og Per Jørgensen alias Pelle Buhl - fra Studenter
huset med okkult tilknytning (:okkult forstået som dyrkelse af
mystiske og skjulte såkaldte overnaturlige fænomener). Disse'
har haft private interesser i at levere det falske og løgn
agtige skyts til Ekstrabladsjournalistens private hetz: krimi
nalisering af socialister for enhver pris.
Det skal her tIlføjes, at den eneste person. der går under
falsk navn i Stu~enterhuset, er ovenstående "Pelle Buhl". Og at
denne person for et år siden.på Studenterhusets ~eneralforsam

ling m~tte træde ud af besty~lsen efter et mist1llidsvotum til
at bestride denne ansvarspost.'
Pec Astrup Olsen er ikke længere ønsket i huset efter, at han i
et skjult brev tIl l1ektor fremsatte direkte løgnagtige be
skyldninger om kLiminelle handlinger, begået af navngivne
husaktivister fra Regnbuen.

Studenterhuset - og specielt os som psykologisk rådgivnings
gruppe - udskriges 1 EkstraBladet også som terrorister. Men
hvad betyder ordet terror egentlig. Næppe meget andet end at
styre via angst. Og terrorens midler er trusler, hån, for
dækthed, løgn og skabelsen af syndebukke. Terror er ikke vores
midler. Vores midler er derimod åbenhed, solidaritet og saglig
hed; vores sigte det videnskabelige. det levende menneskelige
arbejde. Vi arbejder derfor på at afskaffe de logikker mellem
mennesker, der går ud på først at isolere enkeltpersoner eller
grupper gennem fjendebilleder, for derefter at kaste dem for
egne ulve.

Historien om de i pressen omtalte interne stridigheder i
Studenterhuset er følgende:

I 1990-91 begynd':e en nystartet gruppe - SolbjergSelskabet,
også kaldet SMS. hvor ovennævnte to personer var centrale - at
gå frem med, at hagekorset skulle rehabiliteres i Studenter
huset. Den ramme, der lå om sådanne udtalelser omhandlede. at
"det var de kristne og de fremmedes skyld/anliggende", at "den
danske folkesjæl er ødelagt". SolbjergSelskabet er senere også
blevet til den nuværende gruppe Yggdraslll.
Da vi som rådgivningsgruppe dengang reagerl!de mod hfln. lØ<1n og

en ordentlig verden uden at stå med trusler på livet. Det kan
ikke være rigtigt, at de, der konkret træder frem mod racisme
og fascisme skal hetzes og kriminaliseres med to Ekstrablads
ord: autonom og terrorist.
VL ser ingen modsætning mellem autonom og student. for autonom
betyder selvstyrende, på egne kræfter beroende arbejde. Det be
tyder også. at man ikke som menneske kan gemme sig bag andre
eller skubbe andre foran sig. Det må være en menneskeret at
være et frit menneske, der selv tager ansvar for livet - modsat
at leve ved at dukke nakken; eller, som fascismen gør, at
overleve ved at skabe konflikter mellem andre mennesker •
Nazismen lever fie top i kraft af denne permanente krig.

RegnbuenRådgivningsgruppen
c/o Studenterrådet
Krystalgade 16, 2
1172 København K.
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1-'llw,Der er kommet en stor sag ud af 8 telefonkabler og et vandrør,
.~~fundet ved en politirazzia i Studenterhuset natten ~ellem d.19.
.~~ og 20. oktober 1993a Studenterhuset er af Universitetets rektor
lq: :'.Ove Nathan blevet lukket på dette grundlag. Og ifølge Rektor
1';I!~~(Vl1 det ikke blive genåbnet i så længe han er rektor. Rektor
" ~OPfatter det skete som tillidsbrud. Sådan kan historien ende:
'~WlXøbenbavns Universitet afskriver muligheden for et Studenterbus
j~f1t tfor samtl i ge studerende.
'~I~,tD8r er imidlertid en anden historie, som har at gøre med nogle
:).~.~.,helt andre og mere ubehagelige perspektiver end kabler og et
r~ilj~~vandrliJr. .
::1~~Denne historie vil 'vi gerne formidle, set fra rådgivningen
':~~~:;~~egnbuens standpunkt.
"i'J!7-li';'
;uatHlstor1en er en historie om stigende racisme og mere fascistLsk
::'!I~~,4ktlvltet generelt,' både i Danmark og internatlonait. Og hec
~':-i(;i:har flere og flere studerende engageret sig i. at det ikke igen
,',;\~·(.Sk4l ende i en krig, som den tidligere Z. verdenskrlg. At
j';lt;~studerende med en klar politisk holdning mod krig og for fred
;"'\I~lOg et ordentligt SCl:hl. fund har fundet ind i Studenterhuset ser vi
,\I~}aom et sundhedstegn.
f.:ilr.~.~Vl1kårene i dag forl anti":racistisk og anti-fascistisk arbejde:*t$.er. imidlertid meget. skrøbelige e Og det er et kendt faktum. a.t
/\J,'~tr2der man frem mod mennesker og grupper. der næres af den
'\i:s~fasclstiske f l amme i så udsættes man for chikane gående fra at
:'.~;f:~finde et hagekors klistret op på sin dør. over deciderede
\1%trusler om vold og likvidering, til den faktiske udførelse
::"~i.h6raf. Bombedrabet på socialisten Henrik Christensen er det
;{g}~,~~eløbige resultat, af disse uhyrlige kræfter i vores samfund.

:jf.~StUd8nterhuset har lagt lokaler til anti-racistisk og anti-fa
:~!0J8C.18tiSk arbejdee Grupper og enkeltpersoner. der har været
:i" h;c1trekte involveret i afholdelse af åbne møder har. med de
~~t.1nuv.ren4e betingelser for dette arbejde, været nødt til at
dllltlmke på sikkerhed. Dvs at kunne forsvare sig mod o-:.rergreb. Her
_~~vor kablerne tænkt som nødværge til imødegåelse af ~onkrete
~!~mordtrusler på navngivne personer i der var indburlt som op
~n~1.g8holdere, og Bom forsvarsmidler ifm en anti-racistisk fest.
tn&LYkkeligvis er disse kabler aldrig blevet brugt. At kablerne så
\it$Senerei efter fælles diskussion, ikke er kommet ud af huset er
t~.beklageligt - men det ændrer intet ved. at faren eksisterer
a~konkret og fortsat. Og at denne fare ikke kommer fra os.
I,ttt~~:':' . '
,{~l(;/iHer' synes vi, at rektor Ove Nathan ser sig blind. Faren er ikke
Ll:tt~kabler tænkt som forsvarsrnidler. Faren er den i at mennesker,
H~~~Og8å hans studerende, ikke kan træde frem med deres bidrag til
F~~latl'forandre vore alle sammens samfundsmæssige betingelser til
dW~~i'.:: ~
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hetz mod andre. ja så blev vi som socialister den nye fjende.
Nu bliver ti truet på livet på åbne møder i husets demokratiske
organer. Vi får udtalelser med følgende ordlyd fra Per Astrup
Olsen, at han -ikke selv vil slås. det har (han) folk tUR, og
at han skulle ·være en højt klassificeret militærr-crson. der er
udstyret med retten til at anvende den fornødne vcld, hvad
(han) vil gøre, når nogen stiller sIg 1 vejen for (hans) ret og
rigets slkkerhed-. Som enkeltpersoner og rådgivningsgruppe
fulgte vi problemstillingen op. Hen:

At høre sådanne ting overstiger den menneskelige fatteevne - og
alle, herunder os som gruppe, havde svært ved direkte at se i
øjnene, at Studenterhuset med disse holdninger internt rent
faktisk havde lukket fascismen ind. Hen fremfor at tænke som
disse - selv at søge nedrig magt for at skubbe dem ud - valgte
huset at stå samf1.\en om en demokratisk vej for alle. Og den
sidste udvikling har så været, at Pelle Duhl af bestyrelsen har
fået en alvorlig advarsel for hån og disrespekt, og der er
endvidere af bestyrelsen planlagt et møde - d.2a.oktober - hvor
gruppen Yggdrasill må forklare sig i samme anliggende.
At Studenterhuset som sag kommer frem i pressen nu er for os at
se ganske planlagt. Der er nogen, der vil skjule sig bag noget
andet. Det er nu lykkedes samme okkulte og faSCistoide personer
at få EkstraBladet til at forsøge at få en hel befolkning til
at hoppe på nærmest det modsatte. Lad os stille d~t op sådan:
nar EkstraBladet og rektor Ove Nathan - desværre ~,odt hjulpet
til af upålidelige embedspersoner med private aktier i sagen 
kan reagere sådan på disse personers intrigemageri, så prøv at
forestil jer et åbent demokratisk hus med sarruue fascistoide
personer og grupper dag efter dag, uge efter uge. Det er et
helvede.

Problemet er derfor ikke de B kabler i Studenterhuset. Pro
blemet er, at hvad der skete for 50 år siden er ved at gentage
sig lige foran næsen på os alle. Iler har Studenterhuset søgt at
gøre sit til at forhindre, at;. det vil komme så langt en gang
til. Vi håber at alle vil gøre det samme, ligerneget hvor man er
i samfundet.

Studenterhuset må åbnes igen - ellers bliver nødvendige demo
kratiske kræfter endnu engang ladt i stikken. Hed sin handling
har Universitetet med Ove Nathan gjort det hele en tjeneste
ved, at alting nu kan konune frem i en bredere offentlighed 
men fastholder Universitetet sin lukning, 6~ er det en hand
ling, der vil blive i historien som en fejltagelse mod det
menneskelige. Og til rektor Ove Nathan: vi har stor respekt for
dit faglige virke, og derfor kan vi ikke lide at eftertiden
husker dig som den person, der lukkede Studenterhu~et!

Støt den demokratiske student og støt det anti-racistiske
arbejde.

Om os selv som psykologisk rådgivningsgruppe, kort her til
sidst: Vi er i huset som studentergruppe med det f'Jnnål at yde
gratis vejledning/rådgivning/terapi til mennesker i krise og

4

nød. Parallelt hermed søger vi at bidrage til en teoretisk
udvikling af en solidarisk psykologisk videnskab.
Har vi som gruppe en overordnet målforestilling er det følgen
de: En verden som ikke længere systematisk og vedvarende
producerer menneskelig lidelse og individuel afmagt. Dette er 1
bund og grund spørgsmålet om at sikre alle mennesker menneske
værdige udviklingsbetingelser og lige adgang til de fælles
samfundsmæssige ressourcer. Dette er et politisk spørgsmål: I
praksis at forsøge at bidrage til at sætte de rigtige pro
blemstillinger på den social-politiske dagsorden. Psykologien
som fag, profession og videnskab må tage sig selv alvorligt, og
er betingelser for mennskeligt liv kritiske, så må psykologien
selv blive kritisk. Psykologien må være tro mod sin genstand,
for at være tro lIIod sig selv.
Dette psykologiske paradigme går under begrebet "kritisk
psykologi", oprindeligt udviklet på Freie Universitat i Berlin
i starten af 70-erne. Og centralt heri er, at det må være en
psykologi for og om mennesker, en psykologi fra "standpunktet
af ethvert mig", fremfor en psykologi kun om de andre.

Omkring begge arbejdsniveauer har vi en meget grundig og
omfangsrig dokumentation og produktion, som vi meget gerne
stiller til rådighed. Det gælder også dokumentation for det
ovenstående om Studenterhusets interne stridigheder. Kontakt
os.

Vi skal ikke her gå ind på en dementering af allehånde løgne og
fordrejninger, som pressen med flere påstår om os. Hen vi vil
gerne love, oplysende, at arbejde videre med dem, een for een,
og ~elt igennem diverse sagsanlæg, vi eller andre måtte an
lægge. Vi er ikke glade for justitsmord - ej heller skulle det
angå os selv.

Rådgivningsgruppen Regnbuen.
København torsdag 2l.oktober 1993
Klokken 15.00.
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2 5 {.;I!G. Isn

Ult. Aug. 1992 e.v.

Til Universitetsadministrationen ved Alin.

Da det er kommet SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) for øre, at det tidligere
orienterende brev til Rektoriatet er blevet "arkiveret lodret", vil vi gøre
opmærks(Jm på at dette brev i hvert fald indeholdt omtale af mindst to klart
problematiske forhold i Studenter-Huset, som har ført til at SelSkaBet finder
stedet uegnet for sine medlemmers aktiviteter.

Nemlig 1: Der blev gjort opmærksom på et hash::Jj\'gl1ingsproblem som
hverken Bestyrelsen, Repræsentantskabet og Stormødet har kunnet standse, da
de personer som vi indklagede så sig hævet over Husets reglement.

Nemlig 2: Der er blevet foretaget grov politisk og person chikane samt
forfølgelse, af en gruppe ledet af cand. psych. Kalle B. MadSen.

Denne grupper er ifølge vore oplysninger identisk med den røde bande,
der i søndags den 16. dennes blev anholdt for flere væbnede bankrøverier.
Denne gruppe har holdt sine værgemøder i Huset på trods af Bestyrelsen
indsigelser og uddelt løbesedler hvoraf det fremgår, at Huset støtter
grupperinger så som Aktion Direete og Rate Anne Fraktion, det vides at to af
underskriverne på Kalles papirer, i den journaliserede sag fra Huset, nemlig
Anne Jønson og Jesper T. Lund, har deltaget i den røde bandes aktioner mod
det tyrkiske luftfartsselskab og MagasIns tag selv aktioner, samt at deres
materialer sælges i Huset (Kæmp sammen og andre plakater).

Vi fra SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) troede at Studenter-Huset var et
fagligt arnested, ikke en overvintringsstation for ekstremistisk fløj politik, som
uhindret kan tillade. 6ig de for kommunismen velkendte overgreb på andre end
dem selv, ledet af en falleret psykolog hvis maniske tilbøjeligheder går ud over
fredcIige mennesker.

Hvordan man end modtager vort brev er der klart meldt fra overfor et
Universitet som åbenbart ikke blot er nødt til at skulle betale til et Hus som
sagtens kunne hvile i sig selv, men også er så svagt at det tillader klart
kriminelle forhold fri udfoldelse.

Dette brev er kun sendt til dig til orientering, idet vi har erfaret at Kalles
gruppe er ved at køre endnu en af sine opslidende "justisterisager" mod SMS
og lignende grupper med tilknytning til Huset.

Generalsekretær Olsen.
(bl~-~ ~ .

Aktive Oldforskere (A.O.) d. v.s. Dil/igentissirni Alltiquitatis lnquisitores (D.A.!.)
& Alternative Antikvarer (A.A.) d.v.s. eurotores Rerurn Arttiquarum Alii
(C.R.A.A.) Societas Montis Solis (S.M.S.), SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) .
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lil de ",vrige Gnlpper i SI'ld'l'ler-HIl.';et: .,
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Med. Aug. 1992 e.\'.

Tit Bestyrelsen & G~upperne i Studenter-Huset.

Soc1131CT'2,Sel SkaBet
L-'

Alzbw Oldf6rs1(cre
Altcmative AntilNaTer

Forbl/nder A.ktive OldJorskerc (.'1.0.) d.v.s. Dilligcntissimi Antiquiraris
!nquisitores (D.A.l), Organiseringen .-J/ternative Anti/..-varer (AÆ) d.l'.s.
CUTarores J~erum .-!nriqrwrum Alii (C.JL4.A.). Societetet Socieras MontU So/is
(SM.S.l & SelSkiJBet SoelBier['Sp.!Skr'~~t fSRSSHl mr.:rkklrr hrnnr(i lil
Bestyrelsen & Grupperne i Sru'denter-Huset at Vi tr.ekker alle vare a:;:tiviteter
tilbage fr<:J delte Hus. - Vi har fundet bedre lokaler, hvor Vi er sikrC'de imod
politisk betOnet chikane & perfid injuri"s politisk forfølg.ctse.

Ans...arlige kræfter i Forbundel. Orpniseringen, Soc;p.let & SelSkaBet
h<:Jr medvirket afgørende lil at forv·andle Studenter-Huset fra el fnr-slummet
ame- & uckla::k~ingssted for ikke-studerende samfundshadere under slyring af
professionelle politiske Z1ktivister, bidet "Regnbuen" og "Studerende mod
rZIcisme", disse opre!holder dog stadig en art dogn-besænelse af stedet.

Husets Beslyrelsd~ange forsikringer Iii Os om at nu blev der sat en
stopper fOT chik:me & hetz h<:JT ikke hjulpet, sel ... disse gruppers intensive,
illegale hshrygning i Studenter-Huset har man tilsyneladende ikke kunnel få
sl<:Jndset.

Begge de omlalte forhold er det bIcvel pSlagl de nævnte terror-grupper
al bringe i orden af såvel Bestyrelse, SlDrmode som Repræsentantskab - intel
hjælper tilsyneladende.

Hv·:rken forbundet, Organi~eringen, Societetet eU er SelSkaBer ser del
som en opg.lVe at be~kæftige sig: r.Jed polirik overhovedet; stalinistisk
m<:Jcxisllske helz- & chibnegrupper ma uddø som de vil. Vi vil ikke spilde
yderligere tid på dem.

§OCll7'tl.\5lf'-PlO\i;ti.s ~ol:lG
~ili.9~n.tissimi ~1.ti9uito.ti.s3hUjuisi.tIJns

CtunLtlJns t:l:l"UU1. o.ntiqWll·ult:1. olii.
"lIw blY (lf
lh~ t'lrolig:

.Ihi,!; is our l"w
alld lllc joy
ol' llic worlu,"

2. Man hoLe; lIw rigltllu cal whal 11(: will:
lu drink wlIDt he will: '
lo dwcll wllcre h~ will:
Io lllUVC as hc will Oll lill' face uf lhe [',uIh.

3. Man has Ihe rif:hl lu Ihink wllllt ile will:
lo speak whiJl he will:
Io wrile wh;.\1 he wilJ:
Io draw, p<linl. carvr:. eleh. lilI/uld, build as he will:
lo dress as ile wd!.

4, M.on has tlle righl Io luvc n.c; h,~ wil]:-
"Iake YOllr iiI! and will uf lovc <IS yc will.

when, where. anu wjlh wholll ye will."_/IL 1:51

5. Man has ihc right to kiU Ihusc Wllll would Ihwart {hese riGht,!;,

"llie ~bvcs fihall servc:'-Af. 11:53

"Love is the law, luve ulltlcr wiU."-AfJ 1:57

7lten: i.f IIU gud 1m' mWI.

1. Man has l!lc ri,:r,.lJl Io live by IIi);, ()Wll law
lu live in llle way Ihat IJI~ wili);, lo do:
(u work ilS Ile will:
lo play .05 Ile will:
Io rcsl ns br: will:
lo die wlu'lJ <lillI h..", h,~ '·Iill.

"Do whallhotlwill sl1;.\1I Ile lhc wholc of lllc Lm'Y:'-AL I::~U

"lhuu Imsl no riRiII bUI lu du lIn' will. Du lhal, rlllll no
olhcr shaJlsay Ilay:' -liL 1~·~2.J

"Every mall aud evcry wornall i~; <I :<jIM:' -Al. 1:3

[Book 77]

j
-,
1

/

..
i

l



LiberLXxvn
[Hook 77]

"II", I:lW or
IIIC slrong:

.Ihis is our l:lw
nlllllhc joy
ar Ihc world."

-AL 11:2

"Do wllallllOU wiJI slwll iJe lhc wllOle ar Illc Laiv."-A[> ':4.0
"IIlOu hnsl no riglil oul Io do Ihy will. Do Ihal, nod Ila

olllersl",1I sny na)'."-/1L 1:-1.2-3

"E:vcry man und cvcry H'O!ll[lll i!; [l sl'lr." -/t I~ 1:3

7hcIC I~\ 1/(1 gud {JIll 1//(/1/.

l. l\l:lo IlOs Illc righl Io livc h\' his owo l:l\\'
lo live ill iilc way 11101'/", will.s Io do:
Io work as Ilc will:
Io pia)' as Ile will:
lo resI ns Ilc will:
to die wIwI! :md !Hm' 1),-:, ".. i!!.

2. 1\lao ha.s ,h" rigllllu cal wllill "" will:
Io drillk wiwI Ilc will: .
Io dwclI where IIC will:
Io 010VC as Ile will 00 tl1(' rilce ur Ih" carlh .

.3. Mnn hns Ihc rigiII lo II,iok wl"'l Ilc will:
Io speak wiwI he will:
lo writc wlwl !le wiJ1:
Io dmw, pnio[, earve. etel" l11ould, iJllild as he will:
Io drcss ns I,c will.

'k Mnn has Ihe righl Io love as 11f~ will:-
"Iake )'our fill and wiU af love ns ye will,

whcll, where, and with 11'110111 ye will.·' -AL 1:51

5. Mnn has Ihc righl Io kill Ihosc wh" would [I"vart thesc rights.

"[hc slavcs shall scrvc." -A[> 11:513

"Love is Ihc law, love lIllder will."-A[> 1:57
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-1/1-92 e.v.

Kære K. Birch- Madsen.

Desværre viljeg ikke forelllbigl kunne Ul:llilge i STUDENTER-HUSETs muJcr,
hvorfor jeg ikke kan komme p5. uet [ores\5.eue liuspunkl. - Du villc ung kUIlI1l: le:ve op
Iii Bestyrelsens beslutning veu simpehhen il[ unuerskrive vculilgle uokoment (Liber OZ)
og same det op i dclle hus, f.eks. i Baren. 55. ville Jer - Hm og tydeligl - være sagt
fril overfor alle li\I"b liltota!ita::r akrivilcl, hvilkel var hVill..l I3\'~lyrelsen IJnskede fra o~.

Libcr OZ er udarbejdet sOm en selvkritisk hoveurcnglJring af l\': folk uer IjclUe Engl<lJld
i MI S og MI 6 eher sejren over Hitlcr.

Hvad angå uulevering ilf b5.nu, mener min formanu i SoIBiergSdSkaUer at Jet
er uUemokratisk at andre - lyueligl fjendtligl inuslil\eue - gruppcr og pl;rsoller skulle:
have rel til al øve selvlægt, censur og tankckontrol; vi ka:mptue og kiemper jo llclOp
imtxi disse ting, i hvcrt fiJld ue af Os ...ler er mOusulIluerc af ICtalita:rl; sLyrdormcr.

Jeg udgør selvet mindreliJl, som gerne ud\l:vcn:r mare~ialel, hvis jeg k<Jn få en
forhåndsforsiluing om at du (Dg I) ikke beviusl misforst~r min anvenJclse at repressiv
lolcrance i dcn kamp, - Hele lalen om "afnazificering ilf LykkeHjulet" cr et uJuyk for
uen repreSsive tolenmces laktik, ligdeJes min anvenuelse af beniCvnc!sl;n "perker" , uer
i mit vokabular er el udtryk for inuvandrere slcl og ret, inden ue bliver "Janske", hvau
del så end betyder. - P5. bånuel bliver der tah Om en lang række "perker-folk"; og jeg
bemærke4e al det gjorde ondl p5. jeres privat udsenute medarbcjucr (Jesper) ua jeg
understregeue at "danskerne selv er cl perkerfolk". - Delle cr i øvrigl sanJt, "u<Jllcme"
kom til delle område som inuvandrere, uer trængte SlOre folkemasser vcStover; Je var
allså belyucligt mere krigeriske end vore nuværellue "perkerc" .

Da jeg ahså ikke har tid lil endnu en puinlcl\:ls diskussion meu jer ang~enue

uelte, ønskcr jeg el forh5.nuslilsagn OIn: ar n!<lll ikke bcvi.bl vil misfnm,' JClllle
rcpressive anvendelse af dl;!te, uesværrc endnu, neg,ltivt bUede uULryk; selvom jl;g
nalurligvis ikke er bleg for cn uiskussion af uell rq:)(Cs~i\e IO!t:fiI11Ct:: SOIl1 slldal
kampform, - Lau, mig gøre opmærksom p5., al jeg vilr meu lil.:lt Slarte talclll5.Uerne "en
flipper" og "al flippe" og Iii min sorg 55. uisse uUlryk {OIvanuledc lil negativt::
affirmalioner, jeg har allså lært uenne metode p5. ucn h~ruL' m!l.Ue,

I øvrigt vil mit forc.tlrag blivegenudsenut i IlJbel afso~11meren og fodre!, f.s.v.
at 50IBiergSel5kaBet har fåel cn ugentlig senuetiu og vil være i ,elerl;l\ på 87,6
megahertz fra folåret. Her vil UU (og l) hver uge kun Ile hl:)fe orr dcn knl!ur I kai Jef jeres
egen. og Om de folk der har levet her i 5.rtusinuer. I vil ogs5. få en ganske sja.:IJcn
chance for at stifte bckenutskab med ud uanskl: folks sagn, sange og myter, og, UI:I
burde betyue noget. hvis l da overhovcul;l er serillse n1'l' vi taler om hi~torisk

materialisme. - Bl.a. har jeg jo bemærkct, al UU bor i BrOlgesgildt:: ug cnu ik\..:c viJstc
hvad en "brugesnilk" er. Det I;r ror u5.rligl kallll1ler~L, er ul;r .Ja slel ikke nogen u<llllJclse
tilb<lge på venstre-nøjcn'!'!?

MeJ Venlige Hilsner;

Pcr Åstrup Olscn.
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Lad os se på et par eksempler:

Ang. DCJkyldllinger &. Hag" fra Regnb..en ved uar Kalle Dirk },fadsen. overfor gf14ppcr,
og lidligae grupper, i StudUtler-}{llJet, bl.a. Tai CM, Y&gdras,/ &. Societelet. .'fcrmed -f. teaktiQn
pd 2 ør fra per OueQ. GUl~raud:relar i So~jele/(t Sode/as }.falllu Soli:.' (S.M.So)

Hvis nogm IgCJt hlldre j~der far Nnte,"arderc p.g.4. dm bibeuk~ bcre',ing am
Abraluurt Qg !J4Jt. ~'lIe cL: /leJle; diJg hUlne se al der wr la/e a", ra~Um' 0.& ,,'i&iaJUj'orf,llgeue;
",61 da ,iir itU a.s.d ,"ollge so," f~lger Prafelen AleiJter Cr-o.../cy regn" Jir. Dirk J,.fadJ~n med al
slippe godt Ira dCJI~ rt:ligiDJUj'arf~lgcu," -..cd hYi/l-en I.on I4UliJler sin profane sn.piJilcl ,"cd dau
wlken4re /løsbll;Je fc/VQlUl:.ninger. AUd.1l AJ.:b.ør! Gud er sllrrc! - Og eficrliJt:Jl vil iJ:U ådne
,"e/le," lo,f;lgeutlt al j;dcr og f.ds. afAleUfer Craw/cys di.Jdplt.

Allro, al Per Olsens overbevisninger deles af alle andre i Tai a~i,

Yggdrasil og Societetet er endnu el af de generaliserende manipul1.'ionstriks
ved hvilke alle finner går med kniv I Lad det derfor va:re kendt: Aleisler
Clowleys Ia:re er ingenlunde central fo~ arbejdet i de grupper Hr. Dirk Madsen
og hans men~ngsfa:ller chikanerer.

- Men' hvorfor er det sd vigtigt for lir. Dirk Madsen at antyde små
nazistisk overmenntsketro hos sine sell'l'algre modstandere?

!'

Eksempel 2:
Hr. Dirk Madsen har nere steder i sin voluminøse verbalitel fremh;:evel

al Per Olsen taler om "ødela:ggelsen a( den danske folkesjæl" SOm el sa::rJigt
suspekt forhold a( smMascistisk karakter. Nh Per Olsen bruger udI rykket
·dumme danskere" hentyder han drillende (som mange indvandrere og deres
danske venner) lil danskernes generelle svagheder:

T.eb. Mr mOn i SsudUlfer-JlllJet a~ceplertl Ul gruppe som h~jlydl Mr pralet ,"ed
fOrJh:Jlige udc.wrtlJporlamenloriske aktivjuler, [w. bCJo:lleue af del ryrliJk' /u/lfarUJeuu.b cl/er
log-scl... abionell i Magasin. Og sel... QII, hWJr del er w'"mcl frem al "Den R~de 134l1Jie-, som JCor
bQG dine abj~ller Mr J medlemmer sal fast far bonJ:raver~ u/avlig, våben &:.-c. accepteres denne
gruppe i SsudUller-JlllJr4 mellS andre, kJm hm arbejder tvø!:rvicL:llSkabc1ig4 llpoli/uk og indalfor

/aVf:ru rammer, b/iw:r chikaneret bort, udal alllOgal griber /rs.d.

DL1. den slags svaghed og (tilsyneladende) da:kken over kriminalitet
fra højere Sled, kalder mange indvandrere "dumme danskere· - og de har ret!

SoClefelelJ abJerYUfører ; forbillJieue med Sslldenfer-HllJd glo:d" sig allerede lil af Je
hl'Vrdall Hr. D"k ).(udse1U IJdspeklllercde mani""laliw druca-hjeme lo'il farYride delle nofal til ul
.'.uc nari.-prapoagaroda ind. rocUrne. Ja/anlsn,~ J(Qf-hDndC/ &:: -mi.Jbf14K, SJUpcJ:1 ""pilo/uedng ag
"I'Ud man nll e'lerJ er blcv({ bakyJdI far uden J)'nderli& indsi&,ue fra de marfeJlfIse og/eli"
indiffcr~nt~ a",,'VOrli&e.

Afs\uflende vil Societetet gerne vide hvilke andre "nazi-tegn· end
LykkeHju\et (:Svastika) Socielelet efter Hr. Birk Madsens lejlopfallelse Imsker
at "rehabilil.::rer·.

:~-cIvfølgcJig fordi Hr. Dirk Madsen og hans hårdcslc slimer er klok
kerene skoleeksempler p~ "dcn c1il~re socialisme". SOm del hed engang. Det er
den ckslfcmistfløj 5001 folkel afslår og som derfor har dogmer om ,Il ~masscn

sbl revolutioneres", "massen er fordummel", ~masscn skal lJcvidslgØfCS" og
indtil det (;( skel, er der kun den "lille revolulion;r;rc elile" SOm har check på
5<lgcmc. - Denne elile kan lage "dl: nødvendige beslulninger" (or den vildledte
maSse: del er den elile som har gjOrl alle kommunislsamfund lil diklalursl,llcr.

).(~n d~t er p.g.a. d~nn~ c/iliJIi.st:c I4nkcgclIlg Ør I/r. Dirl: J,{QdscflJ og Mru gnJ.PP<I: }og,

ru Iii al ryge luuh, Hl ... om vildlcdlc folk (b/.a. bafJ'rdsCJ'u formarui og Jlorm,dtl) lidlryU..c:ligl hcu
!or/)u.1t def. Du er p.g.a. samn", di/u/uke Qvr:rmenneJulwldninr "r ·berf14l1dede' q"ism~ a/ /fr.
Dirk }.fQdsen Qr hOIlJ Gruppe kar ret til af terrorUerer Qg chikanerer olldre !rtlppcr i Srudcmer_
'JlllJel" også Jelv Qm 'del vildledte folk- og -J:apitol/akJ1jeme· hDr sogr fra QverfQr dm s/ags
ak1iviteter (;[eb. del uvildige unders~gebCJlld...olg kJm jndJkarpede lir. Dirk },fQ1ben Qr hDru
rrup~ al Jlo'Ui..le chikallen).

Den ~revoluliona::re elite" kan (ifølge egen overbevisning) tillade sig
alt. Når den er blevet imødegået i Student~r-Huset har !-u. Dirk Madsen
beOiltet sig på al fremstille kritikken som ny-nazistiskt kommunislhad! - M3
jeg i den (')rbindelse bede uvildige observatører l~e proCessor Peler Madsens
glimrende krilik a( denne tendens i bogen ~Socialisme og demokrari· (\'ibo,g

1981 c:v.). US Leks. optrykket af den artikel som salte punklum for ·eHtens·
sc\vtæglstankegang i de brede lag: ·Borgerlige reuig!leder og fl.vglende øjne 
lidt polemi:c. .. (p. 95ff). - Der er ikke tale om højre propaganda, men om an
svarlige tvæ.rpolitiske mennesker som mveT frihedsrettighederne overholdlog
siger NEJ Iii overmenneskelig e1itisme, med særprivilegier i Studenter-Huset,
med forfølgelser, hetz, gadevold og terrorisme i samfundet udenfor.

A.l~d poliriIk frihed til olle, men nej tilk iii e/ilare grupper pJ berge f1(1je, SQm n<~g/cr

andre mennesker dille friheder udfra ;nuro ·bedrtvidcn-.

e.v.

Kort Notat til Grupperne i Studenter-Huset,
til Bestyrelsen, Rektoratet &.c.

Eksempel 1:
I løbel af sit omhyggeligt, researchede og quasimaniske hetz-arbejde

har Hr. Birk Madsen fundet ud af al Per Olsen, prival ag uden Iilknylning lil
Socielelel, er lidt af en internationalt kendt Crowley SellOlar, altså; kender af
djgleren og profeten AJeister Crowley, Detle har ført til en inlem studiegruppe i
Hr. Birk Madsens ~menig.hed", sam endnu et u<lgi-komisk larsøg p~ at f~ de
na:vnle grupper ekskluderet Hr. Birk Madsen har på grundlag af enkelte, dybt
mistocslåede, Hellige Skrifrer af denne pralet, konkluderet at S.M.S. o.a. repræ
senlerer overmenneskeleorier og brutal egoisme!

Over det par år hvor Sludenter-Husel atler er opblomslret, er Univer
siletets ledelse og Studenler-Husels aklivisler blevet overdænget med en lind
strøm a( injuriøse og sludentikast u(orsl~e1ige anklageskrifter fra Hr. Dirk
Madsen og hans ligesindede. -; Ajle typer nlMer er blevet forhalet, manipu
lerelog ødelagr og en lang r<ekke sunde initialiver (bl.a. delvis selvfinansiering
af Studenler-Husec) er blevel standset af samme gruppe.

Med venlig tolerance er der blevet sagt CIa overfor denn~ propaganda
maskine, men intel har hjulpel. - Socieldel har derfar trukket sig og har
indgivel begrundel klage til rekloralel aver al universileiel tillader politisk
bagvaskelse af uskyldige.

UDDELT: STORMØDET SEMESTERSTART EFTERÅR 1992
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Svø.:rli.L:I -rtl<abi/ilt:ring" Hlr /l/drig i". /ll ir jJ,J;t j Sdci~I~I~(.J n~IO,' fa:rdiggjorl~

idigrulIdlog: $Qtitttf Mr ht/ler ing~N paliliJt~ poin1u, (\~uli"'od u Sdcjtl~!d 1I- "gldL IWrrp<Jli
lut; .ibm' f/lr /lll~ lI/fuMI;",e /lnfjtp'/lru inlueu~r~/ ; Iltf'" Illd/ouU.iNl.

Per Olscn har aldrig sagt -rehabHjler'!- og mene!': -a(ilazificer'!" om
dette kors, som Carlsberg, Sludenler-Husets SIØfSle Sponsor, brugte p~ sinc
etikeuer indtil nazisleme søgle al. monopoliserer deL Hr. DIrk Madsen ønskcr :ll

SløUe denne monopolisering. per Olsen ønsker at ophæve dcn.
l'tr Olun IrtmhfJCWdt i el F/lrtdr/lg dt'//ltfum lIf 1I0n~Kor~e/ er bleve / brugf j

.",inder /lI år OI'CrIl/' indlil-mtU1le ntlOp MJng~monopo/uertde delS brug i dUt veJ/hge w:rdtn.
mtn J.g diut IllbD u Ydrlig .,·dt,." som "de lordummede mtUJer iJ,J;t hln ind;c-, "'VIer lir, D,rt
}.(adJtn ug MIU dilt; III SIlcieltl blr IrurufilltJ Jom nU.-Uluk - ren forvrid/l.illg, m~n lif/udi/ar
tliun dtr "buL)'lltr mtUJo:n" (.~nltmagtri). Sdeie/t/t(.J ma:r/.:e U en 16-lljunt med lIug'1l nmt/l..
(Runtn btnYIlU i Iwigl ogSti ul DlrntJ,(dgl).

Men Hr. Dirk Madsen. som altid taler om nazisme, kan åbenbart ikke
lide ordet -a(nazificering-. hVOrdan skulle han då kunne antyde at S.M.S. slod
på politiSke, isa:r nazistiske standpunkler?

S.M.S. d.v.s. Societelel Sod,ras Monti:; Soli:; (SUS.) ønsker ikkc sinc
medlemmer chikaneret yderligere, vi fik nok allerede Under HelleRislnings- "
Gruppens udslilling. per Olsen ønsker allså derfor desværre heller ikke (al følge
Fonnandens anmodning om) at stå som medforfatter tit el orde;]sreglement for
Sludenfer-Husel, når den anden forl.1uer er Hr. Dirk Madsen. Det'er Per Olsen
indeva:rende almene opfattelse al HL Birk. Madsen nok aldrig nogen sinde vil
kunne rehabiIHeres som el demokralisk og ansvarligl lovligl individ. Der er ser
ah for mange eksempler på en gennemført elilær gruppesclvlægr, hvis viderc
implikalianer lovens lange arm tilsyneladende og gudskelov langt 0111 længe er

, ved al indhence.
Od tr i ~l'I'igf l'er Olstn OPldllt/Se:. .sOm 00....10/ Sdwlor. ut Ur. }(pile Birl.: ),{miJen

rnituJer IIltUJ:e rntgtl ørn dt,. berygtedt proptJgandut Gtorgt: Sylllort:r Vitrt:~t. som -.ur Ktjst:r
lViIhelms Oll unUt Adolll1iflus Ilntt lIIOnd i dm amui.l:dJU.l:t' u"UTtI-spioMgt; og sall( Aleu/er
0014'10/. Ilg Itfltrl dm /lllitrttU u,nlrtlSpiollfJgc:. Sti ~ig n~dsøgt:1 lil Ilt svi,.dle. ~idtn standse:..

Viutu: Hlr Undl Jo'" m mand med store taltgaver. maflipulol;OT ev~u, m gruppeind
piJlu. ingOl IItIJl'Ølsk.t: skn<plu. 101011allfJlisJ: lo)'lllitet med ~ine meJlre, .:lg ~ li'otde Mn ot hon
1'Ør tntld 1/'1g. Som allt: der tf olrt lor u...:mlCxl bl"", lir. Yrued lil s/", dal lille:.. UufarieN
dlmmu~ .salli m ptJlili.sJ; cilaTttJ/oN &: shtrt. tfitrlidm et' IOknemmdig rNX1 de du sa/le en
stopptr lor d~ l)UU sJonNJgllpf4nu. '

Aleisler Crowley og frivillige blandl hans disciple bekæmpede i øvrigt
både nazismen og kommunismea udfra den overbevisning al det er Io sidcr af
samme sag: FulligåDm,. /\Ung. ,..d &: dtndighed. trist- &: J:.rigslkonom~ lU'i/ormtredt:

Obligul.:Jris~ IUIgåDllISloipS. oplun-els~ dlkrgtrligt lrihtdsrt/light:der. Ol 1m, deJpDlisJ: ,"uglrU'e,
infcruiv 1lgn- UIl1>øgwuktlH l popu/islifk fKopagal1&J,lorfllgd~~af ondultd~ /.iD\.tt:Mt:, milil~r

opbygnlng. rdigiolU- &: rtlethdd,. 4I'bejds- og 1oneenlruliallJ'tjrc:.lol~rrwrd. ""ngm for~b1jng.

UlUlfr. iIlgm rtUSiliuhtd O-J.... Dl1t tUlddtgn ...:d ~",d na..risme Jorn u,mmuntlmt,

S.M.S. har benned sagt fra overfor samarbejde med ger.uinl suspektc
individer, Per Olsen ønsker ikke for indeværende at samarbejde 7Jed Hr. Dirk
Madsen som i genlagen praksis har vist, at han ikke respekterer de grund
liggende frihedsreuigbeder, som er foruds~lningen for al vi alle faklisk har en
dejlig, rig og skøn tilva:relse. - Per Olsen. Generalsekrel<r.r.

Akti... , Old[orsker, (A.O.) d.v.s. DiIligentis.simi Anriquitari:; fnquisirores
(D,AJ.) - AII,rlUJtiv' Antikvarer (A..A.) d.v.s. Curatorc.s Rerurn Antiquarum Alii
(C.R."'..A.) - Soci,ras Monlis Soli:; (S,M.S) - SodDiugSdSknDet (SllSSll)
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Med venlige bilsener:
S.M.S. Dox 1. Veslerbrogade 208. 1800 Frederiksberg C.

Mod forevisning af delle brev vil Deres repr.esenlant komme gralis ind
til det omtalle mi!lde. Det vil v<ere spørgetid og diskussion efter foredraget.

Societas Montis SO/is (S.M.S.)
SoelBiergSelSkaBet (SBSSB)

S.M.S. Box 7. Vesterbrogadc 208. 1800 Frederiksberg C.

Aktive Oldforskere (ÆO.)
d. v.s. Dilligelltissimi AlItiquilatis !llquisilores (DA.!.)

Alternative AlIIU.l'arer (AA.)
d. v.s. Curatores Rerulll Anliquarulll Alii (C.RA.A.)

Illtroduktiollsmøde ullder 3. Dispersion. Efteråret 1993 e.l.'.

Købmagergade 28' i NATHA.

Enlre pr. møde koster 50 Kr. Møderne afholdes:

For yderligere oplysninger send 10 kr. i frimærker samt navn og
adresse til:

Lørdag dell: 4/9 kl.: 20-22.

Hvorfor er del danske folks sagn og sange så viglige for S.M.S.? Er de
virkelig grundfag for nazisme og totalitært diktatur, som udenforstående
hævder? Eller er de historiske nøgler til verdens ældsre lider og de naturlige
rødder for kultur- og historie-bevidste danske, som S.M.S. hævder? Hvorfor
kan f.eks. amerikanske sorle søge deres afrikanske rødder uden at udsættes for
forfølgelse og beskyldninger, mens danskere tvinges til at gå stille med dørene,
hvis de skulle blive interesserede i deres eget folks fortid? Fører Danmarks
kulturarv til fascisme? Hvad er forskellen på f.eks. nazismens runesyn og
Edda-læsning og de runer og edda-myter danskere nonnalt kender til. Hvordan
beskytter vi folkets fortid mod nazismen? - Kom og hør argumenterne!

TfD'!& STED:

Ved møderne anvendes subliminJI påvirkning, bl.a. bi-naural signal
generering og hemi-synch sllrf. Disse moderne metoder er naturlige måder al
forøge hjernens kapacitet og ydeevne på. Deltageme bærer selv ansvaret.
Relevant faglitteratur vil kunne købes.

1. AJ..·-tive Didforskere (A.O.) d.vs. DilIigenJissimi AllJiquitaJis IlIqllisitores
(D.A.!). Folkekultur og rodsøgning i Norden. Nazisme? Nej Tak!

\~~'iDE tSi:
suf------

,'

Til:

Del historiske, videnskabelige magiske selskab Sodetas Mo/Jtis Solis
(S. MS.) har erfaret al Deres interessegruppe er akliv i kampen mod nazisme.
fascisme og racisme. Societet S.M.S. sz.llcr stor pris på denne Deres indsals,
som vi skønner er både gavnlig og I'ødvendig i dagens Danmark (beklagelig
vis)

Under vore akliVitelcr i bl.a. Studenter-Huset, Købmag:rgadc 58.
København IC. er Societas MOllcis SoUs (S.MS.) deSViCrTC blevet udsat for
gentagne anklager og beskyldninger ')rn al vort selskab skulle v,erc nazislisk,
fascistisk, racistisk, yderliggående nalionalislisk o.s.v.

Societetet, og underafdelinger, har haft aktivileter lande: over, p~

bibliOleker, i lokalra-dioer os.v. Vi har kun mødt (le omtalte anklager og
beskyldninger i Studenter-J{us.ct.

Societas Marltis Solis (S.M.S.) er p~ ingen m~de politis!:, og er sId,
slet ikke nazistisk, fascistisk, racistisk, nalionalislisk eller andet lignende. Selv
Om vi har fremha:vet at der er aklive jøder i vor organisation, al alle uanset
afstamning, hudfarve, race o.s.v. er velkomne som me-dlemmer og ogs~ dter at
vi har tydeliggjon vor afstand Iii nazistisk historieopfallelse og magi l1ar vi
mållet fmde os i disse beskyldninger. j(Jagebreve HI poliliel og diverse l1~jere

instani. r bar kun bjulpet lidet. Sludenter-Husets bestyrelse har, :fler en
.grundig høring, arnnodet de urelfa:rdigt beskyldende grupper om at tr~kke

detes postulater tilbage og at finde en anden tone frem, intet ha: hjulpet.
De omtalte grupper, som formentlig opnår økonomisk og moralsk SIØf

le fra Deres organisation, har fremturet med deres lidet underbyggede og hojst
usande påstande. Disse grupper kalder sig blandt andel -Regnbm:n. Psykologisk
Rådgivning", "Sluderende mod racisme-, -den Røde Bande" o.m.a. Man går
utilslørel ind for udenomsparlamenlarisme og vold, stØUe( af DZ'ere og andre
mindre demokratiske, kendte voldelige grupperinger.

Da Soeietas Mantis Solis (S.M.S.) gerne vil ha:vde sin status som et
fiit, sclvsla::ndigt og upolitisk historisk videnskabeligt, magisk selskab er det os
magtpåliggende al rense os selv for disse beskyldninger. Som De måske forstår
kan det Va::U: SV<er1 for et lille non-profil foretagende at hamle op med pro
fessionelle fag-aklivister med store ekonomiske og menneskelige resurcer. Vi
inviterer derfor d eller flere medlemmer fia deres organisation (gerne med
forsland p~ nazisme) Iii at overv<ere vort møde i NA11lA den 419-93 e.v. Som
De kan se af vedlagte løbeseddel handler foredraget deIUle aflen om nazismen
og om hvordan vi som danskere beskYller vor folkekultur mod u-dnyUelse fra
nazistisk side.

l,
j,
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Nota! nr.2 f Om okonomi

Rådgivningsgruppen Regnbuen
So!idaritclshusel
GrilTenfeldsgade ~ l

2200 Kobenhavn N
35-378658

NOTAT OM EKSTRA BLADETS BESKYLDNING OM
MISBRUG AF ØKONOMISKE MIDLER I
STUDENTERI-IUSET.

Ekstra Bladet har meget travlt med at pClslulerc, at StlJdenLerhlJsct - med Regn

buen og Studerende Mod Racisme i spidsen - har misbrugt otTenllige midler,
tilstået af Københavns Universitet. Det er imidlertid ikke muligt for Ekstra Bla
det at sandsynli~gore delte ud fra de faktiske forhold i Studemerhuset. men
frem for ni indramme delte, har Ekstra Bladet valgt at ty til torskellige usand
færdige konslruktioner om Srudemcrhtsets okollomi Delte sbl i del folgende
godtgøres.

F.xsL rd'creres de tekstdde i Ekstra Bladet, som omhandler beskyldningen om
misbnlg af okonomiske midler; og efterfolgende kommenteres delle Der af
sluttes med en konklusion

EKSTRA Bl.ADETS TEKST.

[kstra BI.uJcl d.20.oktober 1993.
Side 2 / Leder: n[ STUDENTERHUSET har' studenter', h\'ad enten de har
været indskrevet, færdiguddannede eller blot været tilfældige forbipasserende.
haft Jcn.~·' lIll/flfre liv p3 skatteydernes reglling Reklor O\'e N;lIhnD og den
OYfigc lcdelsc af Kobenhavns Universitet står overfor nogle ubdl<lgelige
sp.Jrgsmål De må forklare, hvorfor de har tinansieret al denne revolulionære
aktl\:itet. og hvis den ikke allerede er Slappet, så tor det sJ.;e omgående, Ollenl
lige midler falder ikke ned fra himlen. De bliver betalt i skatter af folk, SOHl i re
gel har dårligt d.d, for det er ikke de højtråbende. der tjener meget som lægger
deri ~llol~ic Jd. Od er c].::n store brede mo.sse, der har 15.000-20.000 kr. om
måneden. som ikke kan få boligsikring e\ler andre lempelser. men som skal be
tate fllldt ud - /,vu gang Od er deres penge, som rekcor O\'e 0!arhan h,u sjtl
~kelllled".

Side 4: "Ove Nathans reaktion (at bede Dm politiransagning, vores ti:fojelse)
skyldes en ra;kke sporgsm:\l, som EJ.;slra Bladet gennem d~n sidsl~ uge har stil
let ledelsen af uni ....ersitetet, der årligt betaler 375.000 kroner til Studenrerhu
seJs drift".
Side: 6: "StudeOlerhllset. der ligger idyllisk i skygg~n af Rundelårn og overfor
Regensen, får i øjeblikket 375.000 kroner i årlig stotte fra Københavns Univer
sitet El tilSkud der ydes, fordi huset - ud o ....er at huse den populære sllJdenter
cdf..: - er centrum for udadrcttcde nkli ....iteter som dans. nlll.ik, dehat, skak og
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psykologisk rådgivning. Og fordi det er mødested for den store koloni af uden
landske studerende, der læser i København. AJt sammen meget flOt". Hvilket
falges op af følgende tekst, der bærer overskriften ""REGNBUEN": "Men
sandheden er, at det er en dækadresse for 'autonome' og militante grupper. Og
at Københavns Universitet er ført bag lyset, når det hven år betaler næsten en
halv million kroner til delte såkaldte SiIlUf!lIJerhlls".
Side 6 indeholder også en indrammet blok med overskriften "Terror-finansie
ring", og følgende tekst: "Københavns Universitets ledelse er igennem flere år
blevet ført bag lyset af nogle ganske få revolutionære fantasier. EkSlra Bladel
afslører idag, hvordan den lille gruppe har fortrængt "rigtige" studerende fra
del fælles studenterhus i Købmagergade, og hvordan en lind strøm af penge fra
Universitetet er gået fil aktivisterne". Og et billede i blokken ·angiver Studenter
husets aktiviteter, der rækker en hånd ud for al modtage en pose penge på 1.5
million fra Universitetet vi rektor Ove Nathan Ud over at listen over aklivits
grupper i huset både er fejlagtig og ufuldstændig - fX er Skakgruppen fejlagtigt
udeladt, og Moderate Studenter fejlagtigt tilføjet, nærmere herom i Notat 3 ø så
figurerer der også to "udefra kommende grupper" ~ "Anli Fascistisk Aktion og
Den Røde Bande" ø Som grupper, der modtager deres del af de l.5 million
kroner

Ekstra Bladet d.21.oktober 1993.
Side 4: Først skriver Ekstra Bladet om Regnbuen Som siddende på hovedparten
af alle møder og lokaler i Studenterhuset, og som den direkte årsag til en intern
dårlig stemning • hvilket er usandt. nærmere herom i Notat 3 - og herefter
kommer følgende: "Samtidig kommer der også langt færre internationale stu
denter, selvom det netop er de fremmede studenters tilstedeværelse, der har
været en vigtig grund til. at Universitetet giver 375.000 kroner til Studenterhu
Sel årligt".

KOMMENTARER TIL EKSTRA BLADETS TEKST.

Det skal først bemærkes, at Ekstra Bladets tekst ikke er konsistent. Der optræ~

der tallet 375,000 kroner i årligt lilskud i flere omgange, men der skrives også
om. at Universitetet betaler "næsten en halv million kroner~. Desforuden f1gure~

rer lallet 1.5 million kroner, som overrækkes til SlUdenterhllseLs aktivitetsgrup
per. Lad gå, at 375.000 kroner kan rundes op til "næsten en halv million kro~

ner", men at lade det bliver til 1.5 million i en billedtekst, der mere end en tekst
fanger en læsers opmærksomhed, kan kun kaldes grav manipuilllian fra Eks
tra Bladets side.

Ekstra Bladets lal på 375.000 kroner er endog heller ikke korrekt. Universltelet
betaler 370.000 kroner årligt, og driftstilsklldet er rorst begyndt i 1992 og løber
i Ue år. Det er desuden fordrejet at lade læsere tå det indtryk, at driftstilskudet
er af gammel dato, lige så gammelt som husets 9 årige historie. DrifistiJskudet
er kun l år og IO måneder gammelt i oktober måned 1993, hvor Ekstra Bladet
fremkommer med sin påstand.

Notat nr.2 I Om økonomi

Indlil 1992 blev StudenLerhllset ikke tilslået nogen økonomiske midkr overho
vedet. Og de midler. som Studemerhuset havde brug for til daglig drift· toilet
papir, kaffemaskine, elpærer, kontormaterialer - blev tjent ind gennem frivilligt
og gratis arbejde i cafeen. Ligeså var rengøring Studenterhuseis eget anliggen
d~, stik mod hvad Universitetet ellers tilbyder bT\lgere af andre universitetsbyg_
mnger, men allernådigst fik Studenterhuset dog fra i 1991 tilladelse til ill hente
rengorio,gsartikler på Universitetet. Ligeså har del været muligt - når Universi
tetet ellers havde o....erskud på sin materialekamo - at få tilgang lil at afllente
maling og få stillet container Iii rådighed, så de studerende selv kunne muge ud
i og forskønne den gamle kantinebygning, som Kobmagergade 52 oprindeligt
var.
Efter 1992 er alle midler fra Uni....ersite!et brugt til at opbygge cafeen i Studen
terhuset, herunder til løn til to ansatte, en sekretariatsmedarbejder til bestyrel
sen og en cafe-bestyrer, og til at forbedre husets reprofaciliteter, blandt gennem
indkob afkopimaskjne.

Studenterhuset har side 1992 haft en dobbehøkonomi: dels har Studenl~rhnset

fået 370.000 kroner om året til opbygning af Studenterhuselog lil ansættelse af
ans....arlige nøglepersoner, dels har Studenterhuset selv har tjent penge ind gen
nem cafeen via de studerendes frivillige og gratis aktivitet uge efter uge i man
ge år. Her har Regnbuen, ligesom Studerende Mod Racisme, deltager akrin
med cafevagter. og haft· som nogen af få grupper i huset· som fasl intern ar
bejdsprioriLering at bidrage med arbejdskraft til cafeen på faste tidspunkter, og
detligemeget hvor travll der var med egne aktiviter. Overhovedet var opstarren
af en cafe tilbage i slutningen af So-erne en regnbue-prioritering, hvad angår
arbejdskraft.
En meget lille del af Studenterhusets samlede midler er gået lil akti~'iletsgrup~

peme i SludenterhuseL fX indkob af skakbræt og -ur lil SkakgnJppen, SWUe til
fotogruppen lil indkob af fremkalder mv, og så [il kopier. Den stmte, der er
gåer lil akti\·jtelsgrupperne, udgør lmder 5% af de samlede midler.

l tilfældet Regnbuen så er vores del herafbegrænsel lil at oppebære 500 kopier
pr måned - værdi 200 kroner eJler 2.400 kroner om året - lil brug for Regnbu
ens brugerarbejde, fordi det er således, at brugere af Regnbuen har fået kopi af
alt udformet materiale omhandlende dem selv. Fra Regnbuens start i 1985 og
frem til idag giver dette et samlet kopitilsklId på maximunt 20.000 kroner. Alle
andre udgifter i riidgivlllngen er gennem årene blevet dækket privat af de akti
ve, hvilket meget la'vi sal: er omkring l.000 kroner pr måned i 9 år eller om
kring JOO.OOO kroner i alt. Noget ~f delte har dog de sidste to år - 1992 og
199] med et belob på 20.000,- kr pr år ~ kunnet dækkes af SocialminiSlerie(s
PUF-midler ~kn samlelom Regnbuens økonomi skal del siges, at det altid hat
kostet p~nge at være akliv, da de tilskud vi igennem årene har fået ikke har slå
et til
Hvad angår angår Studerende Mod racisme, så skal det nævneS, at disse også
har fået materialetilskud (kopier, plakaurykning) af SludenLerhuset Det angår
årene 1992 og 1993 li! et belob på ialt ca 3.000 kroner.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at anmodning om sLolle til aktiviteter i
StudeOlerhu.>et tbregår gennem skriftlig ansøgning, der efierfolgende behandles
af Studenterhusets bestyrelse.
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Samlet kan det godtgøres, al de penge til kopier som Regnbuen gennem årene
har modI aget af Studenterhuset - et beløb fra Regnbuens slart i 1985 og til
1993 på op til 20000 kroner i alt, højt sat - det er der lil fulde arbejdet for gen
nem cafe-vagter mv. Det svarer til 250 arbejdstimer af en løn på 80 kr i timen
Og det reelle antal arbejdstimer, der er erlagt i cafeen bare for eet år som 1992,
det nærmer sig de 500 limer!
Den økonomiske mafiosa-fJgur, som Ekstra Bladet postulerer at Regnbuen er,
er der mao intet nold i. Tvært imod er det også sådan al Regnbuen er den grup
pe, der fra husels start, har ydet mest frivilligt arbejde til Studenterhuset (cafe
arbejde, renovering af lokaler, malerarbejde osv osv), på samme måde som
Regnbuen har arbejdet gratis med psykologisk vejledningfrådgivningfterapi til
bage fra 1985. Der er således ikke "gået en lind strøm af penge fra Dniver·
silelet lil aktivisterne". Nej. del'" er tværtimod gliet en kraftig orkan afar
bejdsindsats til Univenitetet fra studerende til opbygningen af del Stu
denterhus, som Unjo.·ersiletet i over 8 år ikke loflede en finger for skulle
overleve!

Ekstra Bladet påstand om, at også udefrakommende grupper - AfA og Den
Røde Bande - har fået del i tilskuddet fra Universitetet, er endvidere også
usand. Ekstra Bladet nar dog kun indrømmet sin fejl, nvad angår AFA (Ekstra
Bladet 21.oktober 1993, s.4).

Lige så graverende er også Ekstra Blade!s sammenligning med den store grup
pe af skatteborgere med kun 15.-20.000 kroner om måneden. Den disponible
indkomst - dvs efter skat og med sludielån • er typisk omkring 4000,-kroner el
ler derunder, og de! er ud afdeUe beløb, at man nar betalt og ydet tilskud lil sin
egen gruppeaktivitet. Så har mange srudenter~aklivister været gode til ar klun
se, og herigennem rremskaffet megel nødvendigt materiale som kontorstole, re
oler, mapper, lamper osv osv. Overnovedel er ressourceforbruget in akti ....itets
niveaueL i Sludenterhuse! så lavt, al det ikke flndes mange andre steder. Så det
"muntre liv på skatteydernes bekostning" er direkte forkert. Del nar været
hårdt arbejde at være studenternus-aktivisl.

Der er ligeledes neller intet nold i, at Studenterhuset nar ført Købennavns Uni
versitetet bag lyset. Hvad der nar foregået i huset, har der været fuld åbenhed
omkring, iigesåvel som SlUdenterhusets regnskab gennemgås af statsautoriseret
revisor, og tilsendes Universilelet nvert år. Fra Regnbuens side nar det end y;.
dere været sådan, at vi har naft som intern prioritering også at nolde
Universitetet underretlet om det faglige indhold. Universitetet er således ble
vet tilsendt fagligt materiale, udfonnet på grundlag af kollektive læreprocesser,
gjort i Studenternusel (blandt andet en analyse af Regeringens Forebyggelse
program i 1990), af regnbue-aktivister, så at rektor Ove Natnan skulle være
uvidende - som han hævder - om nvad der er foregået i Sludenierhuset kan kun
opfattes ~om løgn, med mindre Nathan gennem alle årene er blevet forholdt in
formation fra nære medarbejdere i embedsadministrationen Ligesom Regnbuen
har prioriteret at sørge for, at Universitetsavisen lobende orienterede om Stu
denterhuset og dets fagligned - men Universitetsavisen nar Natnan måske heller
ikke fået lov, afsine betroede medarbejdere, allæseJ

NoLat nr.:! f Om okonomi

Og en sidste ting her: Ekstra Bladel kalder Studenterhuset for el modested for
"den store koloni af udenlandske studerende" (\'ores fremhævelse) - hvilket vel
nærmest kun fortjener kommentaren. en selvafslorende racistisk og fremmed
fjendlligt måde at beskrive personer på med anden nalionalitet end den danske

Konklusion: Ek..'itrl\ llIadets beskyldninger om misbrug af ofTenllige nlid
ler hM ikke bund i virkeligheden. Og tilbage bliver Ilærme~t alene, at for·
di studerende specielt fra Regnbuen og Studerende Mod R.'lcisme er
kendt for at udtrykke. ud over en faglig, også en politisk kritik afdet eksi
sterende k.. pitalistiske og raci.'lti.'lke samfund - og ogsn aktivt arbejder for
at fremme en overvindelse af ulighed og undertrykkelse mellem menne·
sker _ at så gør de sig i folge Ekstra Bladet skyldig i misbrng af offentlige
midler for det er overhovedet deres eksistens i Stndenterhusel, der .~øges

inkrin:ineret af Ek.'llra Bladet. hvor be.'lkyldningen om misbrug af offenlli·
<le midler bare er een af flere falske. Skyldes dette al Ek.'ltra Bladet har en
fasci.'ltoid politisk holdning - hvad kommentaren øm udenlandske stude·
rende, der optræder som ".'ltor koloni" mere end indicerer - og herigen
nem fik øje på en selvskabt god historie. der kunne forøge oplaget et pnr
dage? Allsn bevidst disinformation fra Ek.'ltra B1adet.'l side for simpel
mammon og for at komme i offentlighedens sogelys!
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REGl'fBUEN

arbejder med at ud~ik.le 1I0gle
lonformsstruk"tWer, der indeholder
konkrete samarbejdsforhold
mellem færdiguddannede og
studerende. A\..-.uell er ..·or~s arbej
de sUUkrureret i p.;:rspekti\·et "pro
jekt borgerton". Vi ,il tillade o,
fornyet henvendelse til Dem, n.3.r
..i er nåella:nger.:.
Skulle De have ideer til. h..·ad ..i
kan. eller kwrne gore fremover, ti
horer ..i meget gerne.

fælles-m~nneikelige problemer, i
mods;l:ming til som pensumla:sen.
de sruderende al måne "op6nde~

probleJTtitiJlinger. Der fUldes ikke
kvaliletsundersogelser omkring de
In forskellige slUdie-prnksis'er,
men ..i vil vove den påstand, at
akti ..·e fagk"lJ.1rurelle sruderende
men: er bundet til k1."alirativ
indholdsmæssighed, end andre.

SI<fil<OPGfiVE

Venlig hilsen
"SludenIerskak"

v. LelI

En lilJe slulspilipertc;]f Pertroij:lIl 19t>1. Det a klan markeret. al dronningen skalorres. men son har jkk~

en chance!
Sorts 18. træk er : T~-d3

Vi skri..·er delle fordi ,i synes det
er skammeligt, som der i dag
handles - eller er ble~·el handlet fra
3Jl5\-·arlig politisk side. Og i håb
om at ændringer g>lrei mulige.

Vi har som rådgimingsgruppe
ikke umiddelbart nogen konkrele
foribg at stille mht en
:tIhja:lpning af de problemer, "i
har gjort opma:rksom på, men ..i

Vi vil gerne til slut pege på nogle
basale ændringer, der skal Lil på
såvel kort som på lang sigt.

Vi skal her gere opmærksoUl på
del mi~c:!Jold, cer :ge:-.ne:::: d;:l
seneste årti er ..-okset frem: al
samtidig med al porerne indenfor
uddannelseSSYSlemel (og arbejdsli
"'el generelt) mbl at ,·ære faglig og
k-ulturell aUiv som en illtegral del
af ellS virksomhed, bare er blevet
f;l:rre og færre og mindre og mind
re, a[ samtidig er hoben af
bistall.dsmodtagere, aIbejdslose og
førtidspensionister ..·okset uhyrligt.
Hertil er at tilfuje, al undersngelser
i S1.arten af 1930-erne mbt srudie
tidstzngde for aktive fagkultureUe
studerende og passive
pensumslæsende sNderende viste,
at wr~nte ha..-de en lidI kone·
re studietid - hvilket vi lllskri...er,
at disse arbejdede med relt'\'anle

På kort sigt må det geres muligt.
at alle sruderende kan .lå den
nod,·endige ps)·kologiske og soda
le sl,nte, de har brug for, rulr
ud..iklingsnpga..·er falder dem af
hænde.
Samtidig må de fomlelle sludiebe
tingeIser ændres tilbage i en
reLning, h,·or del er muligl iH

studere fa<>ligL mods.u den r.ung
Ile 'oes..aelse af din:ri<: adgangs.
begræll5Cnde s.loppro\er indenfor
el aIltal SV-u. der g3tlSke enkelt
er fnr snæne.
På længere sigt må unh·ersilelsud·
dannelserne ud,ikles som demo
kratiske forskningsenheder, hor
forholdet mellem unl\elsitet og det

. d ..ile og >lkDlogiske s.:unfund slår i

"n<rum

Samlet giver dette: univenitetet
producerer ikke had der
samfundsmæuigt er brug for på
lang si~ men bvad der produl:e
res er el ston og forarmet antal
angstplagede mennesker, der ben
af vejen mopper ud Lil ingenting,

De faktuelle studit'\ilkår, der
betinger delle forudsættes minisle
ren bekeodt,. :r">lrfo: ..i ikke her
skal gå nærmere ind på dem Til
gengæld skal vi så nævne, al et
sådaDt universitet ikke producerer
demokrat.is.ke kandidaler, der har
Ul: wxh·endige færdigh~;,.; ~ 're
så l:enuaJe oMder som koopt:r.l
lioo. tværfagligt sa.awbejde, og
selvstæodigt al kunne orientere sig
mbt ny viden indenfor hastigt
forandrende oWlåder.

kun de produkter, der ligger efter
den givne aktivitet" har ..-ærdi_ FX:
at srudere,. fQr..Æ bestå eksamen·
ikke for nytten og værdien af det
læste, for cen selv cg andre; al
holde faglige ooter'bemmelige, fQr
~ stå sig bedre i konkurrencen
mod de andre; ej læse ved s.iden af
pcn.>wn, stille kritiske sporgsmål.
for at holde sig på dell lige ..·ej.
ikke al bli'·e domt ude. eller lænk
DU h..is del var imeressant.
Af o..·enstående folger n;l:nnesL
implicit" at det inIeressanie og
relt'\'anle bliver til nogel "forstY
rrende ooget", og studiepraiGis må
så reduceres til al bli~·e simpel
reproduktion af kendlJmainslIeam
slof. Og delle kan vel ikke være
meningen med unl\-ersitetet!

Fra vores ståsted ~ a! være -en alter
nativ psykoJogisk rådgivniog i
Smdenlerhusel - har ..i bare indeo
for det sidsle halve år værel vidne
til eo mmkanl ændring af srude·
rendes problemer: vi opsoges nu
typisk på grund af angst,. modsat
tidligere, hvor ovel'\'ægten var pA
problemers nertydighed; og ..i
opsoges af et antal studerende,. ..i
slet ikke har rcssoun:er til - og n.ll
..i forsoger at henvise videre, fol:: Iil
sNdemerrådgivningen, fortælles
..i, at også der er man a1Jerede
ble..·el mist fra.

Delle er eo ulykkelig situation· og
den er håbløs og tåbelig set i
forhold Lil, hVOrdan tilværelsen
også for studerende kunne være_

På den andeo side stir vi ikke
undrende overfor al nelop dette
problem viser sig så mmkant netop
nu. "SmdicadCærdm:gulerings~

bestræbelsen- (HaaIder) hal nAet
sit måll Man er blevet fremmed
overfor sin egen viIksomhed • for

[W;:;;;IIM'~:-;;}"h~,~;-;;-;~:;;;;,~;:r=,tI=T==ER===O==G:::::::::fi:;-;;;;;:m~;;;:;-;;,,,~~~~;;:;Ud'~d~,g-;;;;;;;.,J
opmærksomheden -. på Dogel UNDERVISNINGSfvIINlSTERlET indstillede sorger for at klaIe sig
de!iVærre generelt indenfor FæDesområdel selY - og det med en viden, der
smdenlerlivet. FrederibbolmsKanal kan være højst r.i~·lsom i ..iden·

1220 Kcbenha..li K ska~lig henseende.

Å.~: . J~dervisningSDli~5\er Ole

Vig J'",,;' .• <, •• ;

Problemerne l:enuerer sig ovel'\'e
jende omkring, at der mangler
sociale, faglige og almindelige
mellemrnenneskelige
sammenllænge indenfor de enkelte
fag, b\·or man som studerende kan
modes med andre studerende, og
disl-ulere og handle på sil fags
vegne, kv.ilitati"1. Al disse
sammenh;l:nge ikke eksisterer er
ikke et sporgsmå.l om, al bebll\-"et
for dem ikke er der. Angst viser
nemlig beo til, al personen stir
soci.aJt isoleret og handlingslam
met O'o·erfor at udvikle sit
(studie)liv, og del helt ned j bver~

d3ge!!5 zl..o:!:iJ:~elige ,;o:;:;:r;1I.
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Vi skullcz nadigt havcz dczn slags· hczllczr ikkcz i vorczs hus.
• Et J/l'Ør pd RIa' Ind/eRg.

Jesper og Rasmus
SMR

Vi kunne sehiolgelig vælge, slet
ikke al afholde offentlige arrangc
menter for overhovedel al undgå
denne problemaLik. AI 100de os
skræmllle ul 1:l\'shed...Men det \'i\
vi ikke 1
Det er svært at sige, hvad der er
rigugl at 8Ore. Og del er rniiske
derfor vi eadle med ~cn halv
losning~, di:r ~e allige"e1 Me
var den \·a:rsIe.

Og endelig: vi !runnc lade være
me.:l overho~'edet Oll tage forholds
regler. Del ville være rigtigt. i
forhold til ikke at skabe urwdig
paranoia og panik, men kunne
bli\'e frygLeligt., hvis der skete
noget l"wl.15ke noget så -banal.'"
som en gruppe no-brains, dcr gik
forbi en antiracisLisk fest ..

Der var således iUe nogle koller
eller andet indblandet. Men del
kunne der have været., og del ville
være, og er, et problem. (Og der
har d:J været lulller i huset fDr;
nogle husaJaiviSler husker f.eks. aL
have siddt:t en laug Dat sidsLe
sommer med en lullle i lrlnden for
al hindre, al der for l1edje nat i
l1a:k skele indbrud i huse!. Del var
heller ikke ran, nlen del ,'ille ikke
ha\"e været mere behageligt. uden
kolle. Helwg\'is skeLe der heller
jkke nogel den gang.)

ekstJa oje med., om der var optræk
ul uro, og advarede dem om, al ,:i
evenLuelt ville gribe fat i dem. hVls
der skete noget voldsomt., der ikke
kunne holdes hen indlil poliLiet
kunne rcl al være her. Og del var
53 eu aftale. Og der skete heldigoo'is
overho\'edet ikke nogel.

Men OK h"ad k"Unne vi ha\'e gjort
and.:rledes, rclr nu vi OliSkede ikke
al scl heil uforberedt?
Vi kunne ha\"e planlagt. C\'enluelle
sikkerhcdsforanstaltni nger
sammen med dem, der den aften
tog cafboOlgler. DeL ville ikke ha\'e
,,"a:rel særligt nemt., men
indrommet - vi kunne have gjort
mere ud af det., og det ..ed \i så Lil
na:sLC gang. Del ville også ha\'e
krævet. al vi skulle ha\'e o,'erve~

jet/arrangeret sikkerhedsforanstalt
ninger i bedre Lid., og del er heil
sikkert _ d<:t skal vi under alle
omstændigheder gore en anden

gang.
Vi kunne også ha"e sag!., at de
venner der C\'emnelt kom og hjalp
til med al pas!<: I>å ill.:. .-ilåile h::;,y"
kDller med Det mener vi ikke.
Koller er ikke ulovlige. medmind
re de benyttes som ,,·6ben. Og de
venner, der er tale om, går ikke let
i panik.. og ville ikke tage lulller
frem, fD[ del var IWdvendigl for at
forhindre situauonen i Olt ndvikle
sig Lil noget megel slemt. Ligesotil
de omtalte venner overhO'o'edet

I
ikke ville blande sig, medmindre

IL
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dfirvagt.er og andre akt.ivister Me
kunne klare alene.

I
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Disse snakke fandl sted i dagene
op Lil feSLen. og meningen "ar s.1,
al de venner, der e\"I. dukkede op.
ville blive præseDlerel for afiellens
I;3fCakLi\·isLer. så misfors!.&elser
ikke opslod, heller ikke, hvis det
pludsdib'1 brændle på. Dem \i på
forhåIld ha"de snakket med kunne
dog ikke komme, hvorfor vi i51edel
Id seh'e aftenen fonalLe nogle af
de gæsler, vi i forvejen kendle om
sitll.:lLiouen. og bad dem holde lidi

Vi "algte istedet den ·nuIlJste~

losning; At sporge nogle bo.:kendte
i det anliracistiske miljo. om de
ikke havde lpt Lil a, deltage i
feslen. og det på en s3dan nlilde. at
de holdt sig ædru og papasselige.
såfremL nogel shlle ske. Og der er
tale om - om man så bryder sig om
de! eller ej - mennesker, der Me
bliver skra:nu så lel. Og det ville
så være op Lil dem. om de \'ille
ha'·e nogle ror i nærheden. som de
kunne flllde frem, h,·is rl!:1 hlev
1Wd\'endigL.

studerende (del ,il give d.1rlig PR
f.:ol raeisleme at -ulte" os) og fordi
vi ikke er sa:rlig olfensh-e i "ores
akLi,iteter.

For eksempel knune ,i have \"algl
den lusning at h)Te el va~lsl:lskab.

Men dell slags hat vi ikk': rad 111,
det \ille odelægge slemningell
med uniformer og 5ChM~rhunde.

og vi ville ikke fole os ~-gge ,'ed
al blive ~passet på~ af mennesker,
som ingen kendle.

Vi ville dog nødigt scl i clen silua·
Lion, at festelI virkelig biev over
faldet, og vi intet hrwde gjort for OIt
forberede os på det. (Som en
mindre betydende detalje kan
na:vnes, at vi ha\'de ~tlel garan
lere al erstalte del afrikanske
bands gear. h"is det blev ødelagt.,
da deres forsikringsselskab ikke
,ille dække el .cidant tab grundet
at festen \"ar -poliusk".)

Da jeg erfarede at St.m. Lil deres
anLi-racisLiske fest lordag d. 17.o.t.
havde taget konlakl Lil Anli
FascisLisk AkLion (AFA) for al
garanlere sikkerheden for band og
publikum blev jeg mildest talt
temmelig opre\·el. Del ,'iste sig at
de ud over al skulle være der
ha\'de depolleret el arsenal af
vMlen el Sled i huseL (koller,
måske andet).
Jeg valgle dell aften at lade være
med at lage den afialle cafe\·agl i
prolest mod, hvad jeg vil kalde
brud på husets ,'edlægter. Del kali
være, al der er nogell der meller
del er ellolk.ningssporgsrnål.
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Men når SMR ud~1l vid~re Men iJd os emidig lage den op at
besluller 7;o;;et sådanL ,}g OHn i \"ende. ogsa som f.eks. et 5\"ar i
kobet ikke informtrer det husavisen.
hjælpende cafe·personale
omkring siruaLionen gra;:nser det
til uafb",·arlighed.
SMR nlil ikke glellllue, 2t de er en
gruppe i et hus, der ellg;.ng fiolle
de sig lUed slogOlnet ~Lclles sag
und~r sallllllC tag", ol:; al all grup-
perne forelager sig fald~r Lilbage
Id SlUdenlerhusel. og d:n beslul-
ning der ble\· lagel den afieu
horer ingen sLeder hjemme i eL
demokralisk hus.

AJlerfDcst: Vi er ikke glade for dell
sitll.:luolI., overhovedet at lænke i
-sikkerheds-~er, når vi arran
gerer anuracisLisk fest. Man kan
mene. at del er paranoidt at lænke
i de baner - og det er det ntAske
også. Vi regnede da heller ikke
med, at noget ville ske; og del
viste sig da også al blive en
usa:dvanlig fredelig og hyggelig
aften i Sludenterhusel._

Nlr ,i slår som arrangDr af et anLi
racisLisk lIrr.lngement, er det
IWdvendigt.. at vi overvejer, om et
sådant kan illdebære en sikker
bc:d5risiko. De fleste ud:Jdvendte
akthisler og grupper i del anLira
cisLiske wiljD har modlagel lfU5ler;
heldig-.is er det sjældent.. al disse
lrusler realiseres. men det er d:J
sket, også ved offelltlige arrange
menter. I sr-.m regner vi os ikke
Som særligt udsillle med hensyn Lil
overfald., attentater og lignende,
bl.a fordi vi som gruppe ikke defi·
nerer 05 som socialister, fordi vi er

c



Præsentation af grupperne
Regnbuen
KONTAKTPERSON

Karsten Madsen .31 68 .32 66

Regnbuen er en grupPe. der har ti! formål at arbejde for udviklingen af en solida
risk, menneskeværdig og videnskabelig psykologi. Dette gør vi gennem ugentli
ge fællesmøder og løbende prak.slsprojekter. Aktuelt er vI B psykologlsruderen
de/psykologer, men vi er Aben også for personer fra andre fag/lnteresseomr.åder.
Vi er organiseret som et fagligt arbejdskollektiv med udgangspunkt l forsl<I1ing.
uddannelse og formidling. Desuden Indeholder Regnbuen en selvstændig
r~\dgivnjngsstreng,der yder frivilligt arbejde for mennesker I krise og nød.

Som fa.gllgt aroeldskolJekttv mødes vi onsdage 19·22. Og det dominerende
arbejdsomr.åde er det bevægelsesmæssige omkring udviklingen af nye kulturelle
livsformer - centralt Idet herredømmeforhold, udbytning og undertrykkelse lokalt
og globaJt stadig ek..s.lsterer. og fordI den nuværende organisering af de
samfundsmæssige forhold truer med at lægge alt øde.
VI t..lger sodalpsykologiske. revolutionære og undertrykte problemomrc\der op til
debat, med det mAI at forandre og forbedre verden l et alment perspektiv. Vi
ønsker at kunne blive' stand til at bidrage med begreber og praksisinitiativer til
udviklingen af bevidst S<.\rtlvirkende menneskelige kollektiver.

Den rJ..dgtvnlngsmæsslge streng er Regnbuens oprindelige grundl<lg. Siden
midten af 8O-eme er der. Individuelt og I grupper. ydet vejledning/rAdgiv~

nJng/teraplforløb til såvel studerende som Ikke-studerende. Rådgivningen er
gratls. VI har ravshedspllgt. og vi sikrer brugemes anonymitet. Ved henvendelse
og mangel p.\ r.\dgivningsressourcer er vi behjælpelig med at finde frem til andre
støttelnsranser.
R.\dgivnlngsgruppen kan kontaktes hver onsdag kJ 17-17.30 p.\ 'If 35323861.

Musikgrupperne
KONTl'~TPEr~ON

Erik Albrechtsen .3 l 8.3 08 IO

Musikgrupperne' Studenterhuset består af Il bands, som tæller musikere fra fag
som statskundskab, teologi, jura, spansk, dansk, engelsk, psykologi, religionsvI
denskab og retorIk. Repertoiret spænder bredt fra blues til death-metal. Grupper~
ne spiller Jævnligt I Studenterhusets Cafe. dels til almindelige band-aftener, dels
til marathon-rack-arrangementer, som gruppeme selv arrangerer et par gange
om c\ret.

Studenterl,uset har egne øvelokaler som fordeles p.\ Musikgruppernes møder.
som afholdes mAnedlig I Studenterhusets Cafe.

Der er meget f.c\ ledige øvetlder tilbage for nye bands for ttden

6
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EN KONFLIKT:
lovenslående konlliklpo:rioJ... årene 1989-91. der ogd kan kaldes en "n::volutionsperioue" i krull af, at
llclllllkratie! og...å ~lnJfæsles arb...jl!sue1l som hasis-okonomi - kOlli der en særlig pefl;oll til huset. Drnne pefl;on
vitbte gout - !>ague lIan scnere - hvaJ uet var der lllregik i SluJenlcrhuset. og særligt "isle han, hvau Regnbuen VUT

li)r en s!orrel."c. 1\11 dellc kunl1l.' han IlU goullJnve forlnll r~ husgruppemoderne, for her handledc del m~t om. al
s~dulI Ilogle. J..:r h"ste Infoml;ltion (:J..a:... n;::gnbue-folk) var "venstre-fuesister". al "han selv var
anarkp.s)'Jl.lik;\lis..·. og s"::l1cre blev u..:tli!, al "sådan nogen som jer (:Iæs Regnbue-folk), l ville klynge mig op i den
llænne!'le Iygtcpæl". Så var 10n~Jl ligesom slåel all. Og indt.--n længe var Regnbuen og dels personer "Slalinistiske
ps\·ko-stris...... rc... All u..::He cn"r l'efSUl1...ns egne orJ. og paralleII med folgenJe:
I "re"olutioJlsperiouen" "Olll p"'P.ioncn også med all muligt nndel ~ sel ... vold..tnLsler fra ham mod anure
hllS;I"livi...\cr blev ikke [ag.:1 alvorligt. Del synes hd ler ikke i'l1 virke IOflit)1Tenuc ind på Ilerlallet af
.~tiltknl...J1l1ls"klivister, at alle 1I1.1dcr i huset gik i !douder. forJi personen hævdeuc at ue "kristIle og de fremmeue" _
snlll hus'" og.~.\ nr, som ;lIk <lnJr..: ~ "havJe .)lIelagl lien d;!nske folkesjæl". !I.-Ien ~1I dag skulle hagekorsO::l
rch;lbiJiler~s D.::I blev for lll"ge1. Og særligt blev Ji:t for l!leget for Regnboen som faglig noj i huse!.

SKHlD~

Og tI..:r hk\' sagl slop. skriu. gii Ild og Iræk !tdl, se dog at "mht hag~kor.;et. så ~ 30·cme og 40-er foreg:\el, og uet
..:r hisl\lfi.~k og m..::nllcskeligt illegitilllt, og forst lusinder af år.; gang fra un af, Jer samlidig bærer llel$ forvoIle
smerle på ucn mellllCskeligc ebisklls salli cl inure forholJ afkollekliv smerle lilie mennesker og verucn imellenI
kan llog.::n sinue grihe S;l uyht, ;1' mellllcskcr i olfellllighed kan dvæle i IlcL~ cksislens igo::n. Denne fremtid er fjem
og mleH nogen som hclst a"IIl':: bClyuning. Kun al nazismen som magt er skel og del mil. alurig glenunes. har
hdydning rDr Jen fr ...mtiu':l1s hi~~tlrie. der kali og sknl ~kJi'·es fra iuag af. 1\lllmge hagekor.::ct i sanlJllenllæng med
Ijcnd..:bilkd.:r \-il clltlvlllcrt: illJrig lIlere være muligt i Iys"'l af menn.::skelig respekl for li"et - for er der nog.:::1 livet
h'llldkr l'm..';i. ..::r del livd selv"(ira åbent hr.:\' i SludO::lllerhusel 27.11.91).

ET TANKEEKSPEIUf\(ENT,
D~·t er kun el lalll:ee"sperim.:::nl va:rdigl al gisne om. al konnikten - der beskrives i næste a["nil - kunne have
fonn;;l ~ig væ.~':IlJlll1lcssigt :lJIl1,!rlclles, hvis Universilelc1 - dIer stal"auminislraliollcll gener... 11 - havue vist sig
salll:lrhcithlyst ...n overfor cl slU{·..:"terl1U.~ fil Id af græJlrodder og anure idenlisler. All anJel lige har lInivefl;ite1el en
nq;ari\' "rolIc" i. al Ekslra BlaJd. :;Om Jen mest borgcrlig.: opportunistiske slronming o,·.:rhoveJet. har kunnel
k ...e af at ~kab.: en historie. hvis enesle re.mllat er en IInucrlf)'kkelse af"græsrouder for demokrali".

polil-stuucrenue blev s.i slæJig 'Ig hn':n over, at lIniversiletet blev vcd med allobc fra deres loller. al han hlev Ved,
sl ville d..::r næppe værcl kOllum;l nogen pl:lll o....erhovedet.
I·:t hus, der "okser, og el hu.~. (k" sæJler sig for at være et ~hell( Ims, sloder og."~ på alle de opguver. prohlemer og
kOllllikler. som uelli omgivelser :.· .....:r i krall af. Og demdover må husel ogs3 kunne reprouucere sig selv gelmCl11 de
perspekll,'er. d ...1 s,cl1er pa losning aregne. samfumlsmæ:>sigt fonnidleue opgavcr.
D":II limle gnll\Jkcggenue konllikt inJf,'lldl sig: skulle huset opJeles eller lokaliletcr. således al l1\'er l:Tlkell gruppe
sll~'encnt hav!!.: sit privatarcal som unJre i hus ... t ikke kUlllll: gore krav pt eller skulle husel uJvikles :<;om el fælles
hw:.. Il\w alk lokalileler hlev ltiort fimktlollsoriel1ter..:de, og uernleJ fælles for for de. uer ha ...de hnlg for denne
funklioll lil lieres aklivilet. Regnbuen kn:mp.:de - ikke alene, men i kran af el /lerlnl, og i krall af tilusinuvis af
lrivillige arhejtl"limer lil renO\":ring IIf StuJ.:lllcrhllJlet - lor u.::t funklion!(orienered.: hus, iuet Jelle b.:d~1 kUTUle
sikre nlln lil nye stllJ~rende Oh nye akli"ildsgrtll1per. !I.·teu Jen for.::le modd villc Illlsel ogs~ blive el - i fælles
lorslallu -lllkkd hIlS. fyldt op arue nllercde eksislerende gropper. sOlllllye så rrival målle inurelle sig ener.

()~"'llsl;kl1de kOlllmunisl-nazi-konllikt kum SwJenlcrhosel forsl igennem seplemher 1(9). D,'1l
s'Ki:ll-lIaliUlmlistiske siuc lik en sillstc a,lvarsel: slOp hån og hel?. ellers eksklus-illll Delle skele at par IIger for. ill
idle .Ic HI{) skudsikrc vesle - ');så ..::ell l\lNI re"lor.; juriuiske kOIJs-ulent '-Ns-Erik I\I1iu i _ \'ar inde og vemle i
Sludenh:rlluS<.'l. 0r. lim!i llc inl<'. 1;111<11, havde lie ganske cnkche hmg for "vAheu" !()r al legillmere ueres nærvær.
I's~l'lll)gisk.:r 1I.:1Ie ell si'lbldl "projekliv iuenliflkalion" aflloliliel;,len Il\ou. hvaJ den enkelIe heljenl er blevcl Jlal
(>p lil al ,·ær,· h;IllL~': for allr:l:lle I 111"<.1..:; '1k[ivo:: gncsrod~den\{\kra[er - og lIotnh...nc: uisse pf\)jekli\"o~ iuentifjkalioil ... r
er ,ler m:'lllge "r lilr tidcn, elu i."li;lIIia, lIngereIl. Bnmclmscl. eller li..:: Autonome mil geJlerelt. Og resultaterne
Ullehlcv da hdlcr i"k.:: R..:gnhu':1J og Stllderenuc Mod Racisme smiues IlJ pga "rolle ilill slagd.hncn...", og p~ den
allde side' gtlr llcl ud o\"cr SolBjcrgSdSk:llkLJY ggtlrasill pga ell "rolle ilin pressen".

TJALDEN UDEN h..'VllTERING.
Nu kommer så en episode fra "sejn;feslen". som Je færresle llok har Imrt. Ikke fordi Jen nogen sinde har vicrcl
hemmelig. tvært imod. ml:l1 fordi der Vilr d Ii. u.::r havJe holdl uu og holul af StuJeJllerhusd, llU Uil tlyhcd":ll kom
og blev spredt. Episoden er, al der uJ ilfStudenterhusels kapilal på 200.-kr -tjen! inl' p5. en kalTemaskine i .:afeell.
en cafe, der var åbent ea en måneJ i starkn afhvert semester, for d <lI gå lled igen :If llIangd p~ arbejdskrall - bk\'
lrukket tOO,.kJ ud lil indkøb af hash. DCfSv~ITe lænke køberen ikke p~ al fa en kvillerillg! ~kll uen "DEN
FEDE" blev nu rogel illligevel meJ ganske stort velbehag. Vi synlO::s dcn var fortjent.

S~ hvis dct er uiSSl: 100.-kr. der er kenlcn i diVerse h.::skyIJning..:r mod Sludenterhusel for lal dler I'olilisk 'lrh..:ju..:
på skalleydemo::s regning. d er del hislorisk ukorrckt. D..:r g;ir Ih:mlig endnu (fe :\r • del ...r i \ '.1')2 • li,r
Stud.:nlerhusel for forsle gang tilslåesnogen okonomiskc miul..:r overhovede\. InJen Ila skulk ;Ih. :;..:1\, I)sl'a.:rer Ilg
lokulllspallir. komme fra, hvad en enko::ll lille killremaskine klInne Ijen>.: in.l. dler hval! nOg":ll ~Ij:ll rr:'l
Univer.;il;::lels egn~ lokunmler. Og desmlen h.u huset indlil da ikke kunn..::! o\'Clkw Ilden. al de enk,,1I..: il\..:livisler
sel ... alllOldt illle omkostning~r lil Jacs aklivileler. Kun i ..:kslr":lIIc situiltioner var d.:r cl lille overskuu Iril .kll ;lllid
lilk31kedc kan~maskine.

NYE MlJI.IGUEDlm.
Med lIulden; ileeepl i SOllllllercn \989 abnellc Jer sig nyo:: llIuligh':tkr. Ikko:: merfor lJniwrsilclet. "'lili ll~""

husilklislcr fejlagligllroeue - for fon;( ville Univl::rsilelet h3~'e cl slor plan for hele IlIr,ct. og da ,lcllIlC plan "om, S;I

bare en lille plm for noget afhusel - og delle frem-o g-tilbage tog næslentre k Og h,is ikkc del V:lr lorui en ..:nk..:l1

ET SA!\'1l\IENTn....E1" OG EN SE.m..
Og så kom der el sælsomt salTllllCnlr""r. IInsgmppcmøuct • der fhngcr-:dc håde som det ugentlig ~l~~ml\ltk og
ugl:l1l1ige bestyrelsesmooe - beslullede at gøre to ting. For det fm~te al ul!fomle er; skrif\lig sludelltcrhlJs~i~ioll 
endnu een! - og al sende denne rundl til Undervisningsminisler lkrld lIaard.:r. lil Reklor Ove N.uh'lII. lil
Sludenlem\dcl, Iii Moderale Studenter. lil Dd Internalionale Konlor og Ilere andre. For d.:.1 'm1.ld kunne
I1usgruppemow:t se en parallel Sludenlerhns-sng uue i byen, nemlig hussag':'ll for BZ'cme i B:lId"r.':g:Il!..:. Ikr
tøveJe Socialdemokraterne med deres afgørende lilsagn, selvom de længe-henge h;lvue 10v..:1 uet. I)cl hk\' derfor
beslullet al skrive en støUeerklæring til DZ·eme. Erk.læringen slullcs af med folgelJu,:: "El s"unfulJu. ucr iHe
levner plads for altemativer og k..rilik er UoJ{~. Støtteerklæringen bkv _ ligesom hrcWI lil LJllucrvisningsminislercll.
Rektor mv - underskrevet afbcstyrcJsen/husgruppen og s~ de fr.:mmodles unue[5k.rill~r.

Det log lidi tid for BZ'erne inJen Je fik deres hus. Men de lik del. llillicldcl SluJenlt:rhllsel gik u..::r) lIl;m':ller· ud
over de i forvejen 4 Ar - ["r Derlil Ilaarder svan::Je meu orJene: "Jeg har eller Ilogm overvejelsc ".:.~llIllcl, i11 jcg
ikke vil mods.ælle mig. 81 Universilelel inden for sin ramme afsæller rcngc lil el shllknlcrhus, m\r blo{ uer sker en
ligelig behandling af de sludcnterhusgTUpper. der klllUlC Ia::nk.::s at ville bcnyllc slud..:nlcrhllsd'(2G.jlllli \9R9).
Brevet kom en tir.,;dag. hvor Jer VlIr een lil IIl1sgruPPl:l11øde - en fra Regnhuen _ og straks bk\' Jer rillgel nlll,IL
Men underlig nok var mange gilmle ak.1ive pas på del. D~ var selvfolgc1ig glade fo:", nI det endelig var Iykkelks.
men selv var de færdige meu husct. Dc ord, d.::r brændte sig mest fust fra ue, Jer ikke orkeue en sejrsli::sl. var:
"Husel hviler på en for slor bUf1lukralisk hæmsko, ogjeg orker ikke længere al bmge mere lrivillig arhejd.~kralllil

8t bygge og bygge og bygge op, for bare al se det f"IJc sammen igen". Bureaukrali-referencen gi" lil Vni\'CfSitclet.
der så udmærket - og SUVeræn! i 1984 eller før - selv havde kllllll':: beslune· at Universiletel llll~"ede d
Sludcnterhus., hvad del ah.d ikke havJe gjort. .

En forårsdag i marts 1989 I;J.U dcr tre personcr til et llusgJ1lpp~nmdc i Sluuclllcrhuscl. De lo Vilf rra [~.:g.nhuel1

den tredje var cn nysgerrig ny stud..:rcnde. Del Vllf goolllok ffi, 5;\ mallge vi vaf - bkv der lænkt af de f1<:1ll111ll(1t..:.
Nu mAlie der ske Il<Igel. Vi kan ikke læng~re venle på, al B..:rtel lIann.!.::r bmger skull~pl"d.'i el n}1 ng 5.år pA al
syhc dd alleretl..: færdige aktslykke. der tillader Universitet.:t ••klivl al 51011.: SllIdcncrhusiJ':cu. Og vi kali heller
ikke længere forsvare al folge Universitetels krav om al holde hIV proJi1, lor ikke al lin:c l.'mlcrvlsl1in!!,slIlinislcricl
formegct.

'I .,
..... SLAGET OM srUDENTElUIUSET.

- cUer om en kamp dl.'r runt lige I.'r heV'udt!

l,.

·,

:1
.~
+'.



\
1

liVA» GIK (;AI:n
M.:n hvaJ .:r galt m.:tl en roll.: ilin pressen· allså "lys på sagen" dier press..:ns u~.livih:1 Slllll J.:n lj.:nl.: h:gilim.:
stabmagi - og er tler 1I0gd sp.:.:idl gill! vcJ at ligge inJe med "sbgvåben". som enhv.:r llrigin<ll f'lrilld.:n ikkc
huvJe nuJig Ivi\'1.: på var tler - !kr skul el meg.:1 lille hus lil, fm Jer i"ke cr nog..:l :Il slå lII':ll. Så hVllriiJr .:genllig
skride: Iii uJsmiJning afllo~n som \1.:l:>t via I'rcss':lls og poliliels "he:-;Iomlerisk.: n.'lle",! D..:r er Jog d~1 gllh, al en
slabmagt iH,.: kan huve, al der tr ':11 "fysillok 1I1,lgl" i nog':lI som h.:hl ollCl1llig hyglling! Mang..:
vltJitn:l1ojsorgilnisalioncr. der uJ fra egne erfuring.:r meJ anli-fiI..:blhk arh.:jd..:. s:'lll<.:r sdv at ligg..: inJ..: nwll
SlagVå~l, sloller ret. men de glemmer. al slalell .:r ligeglaJ meJ Jcm • sålængc Jc :lj(~å ..:r uJcn for smlcll sdv, og
sJ længe do: iUe: utlgr>r en trus::;.:1 for Jel borgedige: Jcmokruli, Jcr ndop slopp.:r v..:J sdvsanunc borgcrlige SI uls
bc:skyndse: af"privalejenJonmlcn", hvilket også er na\ione:ns grU;:llsc.

DØMT TIl. I.UKNING.
D.:rfor VIU' Sludclllerhuslukningell dømt lil al ske: huse:l var båd.: ':11 sodalog fugli.l fIl:lgl, Jcr huvJc \'i.~1 al kunnc
sejle: op mod. al disrespekt mod mcrulesker skulle blive nomi. og husel h:lvJc v'Jk;et sig så kvulilic..:rd, ,li dcl
samlitlig ville forsvare: sig mod udefrakonunenJe angreb, hvis ~ne~le fomlål vur de~lnlklion. krig "g IlJclæggdsc
IiOm værdi. Hvad værr.: e:r næsten kun, al SIIIJ.:nh;rhuso:ls mallg.: pCl100ncr gjord..: J..:I på rcgclrcl dcmokratisk
mAd.:. S4 måll~ tkr nll:nnest sæUes ind meJ noget.

PERSONLIG INDI ..."'EUENS - OG UOGt
Personligt e:r jcg indil1aent ov~rfor Shltknlerhnssagen. Jeg Illlr "8.'1".:1 m..:dlcm lIf SluJenlerhus..:ls hcslyrd.~..: i
po::rioJell op lil 1987. Sidcn har jeg som kllnJiJat værd aklivisl i nåJgi\'lillgsg.~.ppcn Reg,lltllICn, hvor jeg har
rwj,;s me:d tk prilktiske og faglige probkmslillinger. også rell..:l mod UniVCtSll~ls slaJige focsug på ul snyllc
SluJc:nle:rhus.:l i portcn. Je:g har så mange tlårlige erfaring~r med Uni\'ersildets "rolle" som SIIIJenlcrhusslone, ut
jeg nll:nn.:sl c:r g1aJ for de:n nye Slyrds.:slov. Ill.:n cnomll ked af. at "dcn gal' Ile" l'"de, for Jcn hkv fort hcll lili i
liwt. Min tanke er hcr, at .le så utlskælle "gamle 68...::rc". Jcr siges ul ~iJJ.: på m"gkn. Jc V;lr og er så JTi. ul dcn
akaJc:miske: Jige:gylJighed • liberalismen i dclte orJs negatiw bClyJning som "sig ~dv nok" • vand1 o\'<:r liwl. \lg
over dcn sudalrealism.:. som tlet fæl!.:s liv i .:nhv.:r skumring vokser IIJ;l1:

MA OrR0RH UEGYNIIE.
Jeg skal $!ull..: mil indlæg m.:d ul advare, nu hvor SluJenterlmsel er lukkd, for al g':llåhu~ lmJcr en cllcr :lndO:Il
foml; kg skalaJ"..,...: mod gaml.: konuncrddle inh:res~cr i Slud..:nlcrhusct. nemlig moJ uJlicilcringcn af c:IIl:cl1,
e:" forJi dcn ikke læng~re kan k(lre, nu hvor del "fugpoliliskc" er uJgfll~n:;cl. og 1I10J inJrugdsc lil
Univesil,;tsadminillotralion af nog.:n af J~ 7 små lokaler på I.sle. D~lll1C "omfommin:;slllodcl"· med allings lI"J - cr
ne:mlig brugt e:ller StuJ.:nlerhusbmpcu i Århu~, år 1991. T\'ærtimod må llnivo:rsikl.::l nu gi' tlcn en 19K-Ilovcd~

dJsrd ovcr sAvd 2. Ol! 1.5111 i dcn 1ll1VLCrcllJ~ bygning i Kllhnmgergmle 52 !;al11l l:lg'l111' lil lllbkme i lir. 511.
Ukunolllisk e:r delh: en ddlalje j sm1!ingsufilding....l • lll~n Jd cr så og...;å d.:n JelHli ... Jcr så åhcnb:ln viser hV\lf
meg.:t Univen;ilel<l. c:lle:r d':lI poliliske I~Jdse i samIumkl, med hvad de påskmm..:r værJien 111' sluJentcll,;
s;;!vslll:lldige: lIklivild. Slud:nlc:rhuscl har da også m.:tl r",lI~ sog! om mere 10kalcp:aJs i Ilcrc år - og Jell..: a, Olll
llvg.:l. strid.:~ kemc, interul på Køhcnllavns Universilct. Alle må da viJe. al del .:r IIllltlligl ;lI lage ordclllligl V,Lrc
pA kLHl1liktc:r CIm Jor lidt plaJs for 30.000 sllldercnJe. på Sludenlerhuscls lIll\'.l:rcnJe 1-100 kmm!! - om si
SluJ.:lllerhusc:114 si allrakti'1llom oven på Rundel!lm!

STUIDItNS KI!.UNIt.
'Efter g An stul1.:nlerilklivitd, hemndcr hesællelse: afBisllh":lorv~:lnneksel i 19K2 og i 198-1. kOlli d':l i 19K·ilil. al
Univers.itdd illdvilligc:dc: i, al ~n forliandlillg.";glllpP~ fra Sludenterråd.:llik cn l1ugl.: i bånJen. Nvglcn passclle lil
det sl~d i Kobmagergade m,52. slucn og fo~le sal, hvor SluJenlcrhuscl i KI1henbwrl si'..!o:n hur nJ\'ikl.:I sig.
Univers.il~tel gjorde imidlertid oV':f1lragdscn afhu~el belingel af, ul forhanJlingsgmppen skille sig IlJ Iril
SludcnleIT4dc:1. EII.:rs ville del kUlme "lirre deu borgerlige regering"! S!uJculcrråJcl lod sig kyse. DClacceplercJc.
Og e:n se:lvstcndig fClrhandlingsgruppen for "Forc:ningen SluJenlcrhusel" udarbejJc(e ~'Jldnu engang sil fursl"g lllll
del. do: sluder.:ntle hele lidc:n havtle kæmpel for: cl bilShs-d..:mokrulisk hus dl.:r "FæIIcs .;:lg ulld ....r læll..:s I'lg". DCIl
alh:n:Je dsislc:rc:nde og megd tklaljdc:Je plun for Dispb.:lorvsauneks.:l bkv skrinlagt, og lIlaulu\"cde ':11 Il)' lur
hd~ Kobmagergade 50 og '2. ~'I.:tl i kobe! målle Sludcnler}JUsfllr..:uingcll dog lagc, ,lI dclnu hviledc pi ":11 illl..:m

splilldse i !;!udenlerfronlcn. idcl mange forl.sa! m~nle, man sklllle hav.:: slået fast på IJispbelurvslUumeks..:!. fordi det
VH JCI id..:dk S!UdCnlcrhus. og d~1 alle havdc ku;:mpel for. Jeg falt~r idag sladig ikke:· ud over okonomiske grunde
- :,1 1101;":11 på Ullivc~ilelcl hilvd.: dcnn.: ncdlrykkelld..: holdning lil Jc aktiVe sludcnlerkncfler SO!ll ord.:nllig
~l).:ialplllilisk faklor. Dcsudcn havll..-Jc "d.:\ ny;: sludcnterhus" i Kobmag.:gade: direkl': i Jcn inleme splilldse
m..-lklll Je eksisl..:rend..: sll1dcnlcrorganisalion.:r. Sludcntcrrådct på den elle side og de l\·loderut~ og KonserviILive
SluJcnt..:r på dcn andcn side. Og hvis der ikk~ alkrcJe var gåelllojpolilik i det, ~å kom Jcl. SludenIerhusets utlspil
- \·.:dlægler dcr sladlæslclle d~l basis-demollmliske nivcau i funn af..:n kolle:ktiv .:gell kdelse - blev også
dlcrfulg.:ndc lorkilsld arUniv~rsil.:let,der i sl.:det for~slog nogle: almindelige: tor..:ningsv<:dlægter med unsvarlige
.:nkcllpcrsoncr i loppen. Dis.se bkv snllrt accep1eret af en splittct og træl bestyreise:sgruppe i 1984/85 - dog me.':.t for
Ul 11 frcd lil ul åbnc og arbejde Ille(l huse! lor alle. Personligt Iykkede:s. del mig aldrig al fo~lå OVenstående
fugpoliliske in.:lfeklivilcl blanJI højtuddat1ned~og hDjllormede på unive:rsit':ld. der forst hdl sloppede. da
SluJellterhusel blev lukke! hin Jag i oklober 1993. Jeg Jorv~nlede ~ naivt ~ :It ac1ministriltionens ledelse kurme
kigg..: uJ over cgcn snævcr Sll:rilllCresse. nu hvor d~ asbejdede d~r, hvor de gjorde; - 1l1t.'TI prOCeSsen har lært mig
mcgct om bure:lukrali og om den særlig~ figur b.:ri. der 1cwr på andres bekosllling. Ærlig lalllror jeg aldrig, al
lJniwrsile1cl onskede nIni el Sllld~nlerhu~.Jeg tror (l~ båbeJe, at d.:t ikke var lykke:Jes for idealislenle og
r.ru.t:-;HlJJCnl~.sdv Jcrhenne i KobmagergrlJ~ nr, 52, III holJe liv i huse!.
Dcl vilr enddose korridorforhandlinger. der inlel orJentligt f"rte med sig. sle\ ikke da Universitetel dlenølgende
a~livl lagde SIUtknlcrhllssugen ovcr i Undcrvjsnjngslllinisl~riets r~gi. hvor den samlede slov i IllIarders sku/fe
indlil 19S9, MUII kan sige, ul Universil~lelS ·spliu.:!sespolilik· var lykkedes, og d~ls. r~s.lriklive sluJenterpolilik
gåcl igcIU1cm - lor sclv om Sludenlerhus.~tinlcrnt holdl I~I i de basis·d~mokfilli!:ikeprincipper. s.! slod hUSet bare
ulige SV\lgllld\lJlil overfor Univcrsiletel.

Jcg S)11CS dcrfor mere· frcmfor nye korriJorforhandlinger· at der ~r m.::sl resson i. al studerende både i J\rhU5 og
K.lbo:nJmnl skal la' sig dercs egct i)ll5. på deres ~giJ~ præmisser. igen. Også fordi Universit.:lels sidsle handling.
mcd jurisl L.1rs-Erik Allin i spith·cn. hur skubl cn dyb splilt~lse i studenlemlass~n m~lIem en fuglig orienlering og
.:n sodal - og m.:d Je furelagnc eksklusioncr og sup5pension~r.prinlll:rt i det faglige miljø. så dyb en splineise, al
Sllll!.:lllcrhllscls II\1VLCrCmlc kgitilllilcl overlor d.:n silmled~ sluden!effiJasse redt i fUfl:. Ud.:n aklive sluderc:nJe
illlct sludcL1lCr!IUS, !>Iå opwret hegynd~!

Klll1C Dirck·Madscn Kob~l1l111vn5, decenb~r 1993,



"Både Regnbuen og Studerende Mod Racisme forsøgte at gøre klart - men forgæves - at var
der begået en brøde, så var den alene, at "slagvåbnene" ikke var blevet eksamoteret ud igen,
da de blev fundet i huset efterladt efter et offentligt anti-racistisk møde i foråret 1992. Mødet,
der blev afviklet i en anspændt og nervøs stemning, fandt sted umiddelbart efter bombedrabet
på socialisten og anti-racisten Henrik Christensen i Søllerødgade, og oplægsholderen til mødet
i Studenterhuset havde selv modtaget mordtrusler. Desuden søgte Regnbuen og Studerende
Mod Racisme at minde Studenterhuset om, at de fleste, og specielt bestyrelsen, i forvejen
kendte til "slagvåbnene", idet de var blevet diskuteret både i Studenterhusets Husavis og på et
Stormøde så sent som i maj måned 1993. Og det eneste ret ville derfor være, at huset stod
sammen om sit ansvar for en mulig straffelovsovertrædelse. Ogjeg skriver "mulig", fordi
"slagvåben" under lås og slå efter gældende lov næppe er strafbart. I følge Våbenloven
paragraf 4, skal der være "almindelig adgang", og dette er ikke opfyldt. Alle i huset vidste
endvidere, at bestyrelsesformanden personligt og direkte allerede havde haft mere med de
kabler at gøre, end Regnbuen nogen sinde ville fa. Men alligevel mente et lille flertal på den
ekstraordinær generalforsamling, at man korn længst med bestyrelsens forslag om "at rette
bager for smed". At Studenterhuset med sin handling - gjort mod bedre vidende - dermed også
stadfæstede Ekstra Bladets terrorisme-anklage mod Regnbuen og Studerende Mod Racisme
var ikke en bekymring, der kom de anklagede til gode.

Ingen gad i denne periode rigtigt høre på Regnbuens opfattelse af sagen - og specielt ikke om
. den særlige side af sagen, hvor vi udtalte os om et højre-radikalt plot omkring

efterretningstjenesterne og med sikker deltagelse af i hvert fald universitetets jurist Lars-Erik
A11in og en bestemt person fra den sort-okkult gruppe SolBjergSelSkaBet i Studenterhuset.
Begge parter har tidligere forsøgt at fa Regnbuen smidt ud·arStudenterhuset på konstruerede
anklager. Plottet gik på "de røde".
Alt dette var nok heller ikke kommet videre frem - det er for langt ude! - hvis ikke Lars-Erik
A11in nogen uger senere blev fanget på det forkerte ben for en episode med en mikrofon i Hans
Gammeltoft Hansens telefon tilbage i 1986. Hvor Studenterhuset bestyrelse og Studenterrådet
indtil da havde været "lam" i Lars-Erik A11ins fåreflok, så kom ulven nu frem. Man for frem i
pressen med krav om Lars-Erik AIlins afgang. Vi er "utryg ved ham", udtalte
bestyrelsesformanden Erik Albrechtsen. Og det, der skabte utryghed var, at Lars-Erik A1lin nu
nægtede at have forsynet de respektive studenterorganisationer med oplysninger om
Regnbuens og Studerende Mod Racismes PKK-forbindelser. Dels skulle de været blevet
overvåget og fotograferet på en PKK-træningslejr i Sverige af det svenske sikkerhedspoliti
SAPO, og dels var PKK-folk blevet fotograferet i forbindelse med et anti-racistisk møde i
Studenterhuset.
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MAGTEN TÆT PÅ KROPPEN: FORSVAR ELLER
UNDERKASTELSE?
Regilbucns andel i Sludeillerhuslnknillgcn er mell: kompleks. end m:lnge llllsker :1\ sc. Den er cl spejl pa (kJ.

der knn ske cen selv, ni\r malI siger nej lil:lI acceptere aL bh\c p.ifon trusler om ,"old eller hvis 1Il:1I1 ikke ,"il
acceptere voldens indtog i de mcdulcnncskcligc rcl:llioIlCr. Og er man huiIlilniSI eller socialist er der
li15ynclndcndc ingen grænser for de 'cnerrclnings\";l:,>cnef, mon samtidig on:ryågcs ar.
Historien om endnu en brik i Lcx·BZ-lcoriclll.1 slnt",dmkM Erik Mcrlungs puslespil om den forsrundnc

mikrofon.

Afcalldp~ych.Kalle Birck-Madsen, tidligere hr:slyre/s<!smedlem i SlmlelJlerllllsef. og
h'lsaklivisf i RadgivllilJg.'JgruppeJl Regnhllf!lJfra NS-/. NII el eh'kluden:1 nmll!!lII.

En uge i oktober var nalionen på den anden ende. Der var afsl;)ret "terrorisme" i
Studenterhuset - og så for statens penge! Men det dode ud igen. Alle anklager mod
StudenLerhuset lod sig een for een tilbagevise. Og tilbage blev kun fundet af slagvåben - 8
kabler og el vandror - fundet i Regnbuens gruppeskab, og med adresse lil Studerende Mod
Racisme. Når nu alt andet havde vist sig at være positi'l,1 urigtig, lå det derfor lige for at lade
hele Ekstra Bladets historie om "Terrorist-rede på Universitetet" komme disse LO grupper til
skyld. Studenterhusets bestyrelse skred til eksklusioner af enkeltpersoner og til suspension af
grupperne. Og en efterfolgende generalforsamling bakkede dette op med et snævert llertal1At
Studenterhuset med sin handling også stadfæstede Ekstra Bladets lerrorisme-anklage mor
Regnbuen og Studerende Mod Racisme var ikke en bekymring, der kom de anklagede lil
gode. Og dette på trods af, at alle i Stlldentcrhuset var klar over, at bestyrdsesfornmnden lil
pressen havde indwmmel et direkte ansvar og kendskab til kablerne, stone end Regnbul:'I
nogen sinde havde haft. Når et snæven llertnl på den ekstraordinær generaltorsamling alligevel
menle, at man kom længst med bestyrelsens forslag om "at retle bager for smed", er der dertor
noget andet på spil. Ingen begår end ikke et lille justitsmord, hvis der ikke samtidig er en
legilimifel (!!hojere ordm at ihlde tilbage på

Når Regnbuens opfattelse af sagen apriori var uinteressant, så gnId t det også den særlige side
af sagen, hvor vi udtalte os om et hOjl"l!-radik"" plol omkring efterremingstjenesterne og med
sikker deltagelse afi hven fald universitetets jurist Lars-Erik Allin og en bestemt person fra
den son-okkult gruppe SolBjergSelSkaBet i Studenterhuset Begge parter havde tidligere
forsogl at fa Regnbuen smidl ud af Studenterhuset på konstruerede anklager PIaLlet gik nu
som da på "de røde". Og hvis ikke Lars-Erik Allin nogen uger senere blev fanget på det
forkerte ben for en episode med en mikrofon i Hans Gammeltoft Hansens telefon tilbage i
19;;C..... <11 ot'th:: beller ikkc kommet V:l..k.t: frenl. "Det er for iangt ude~, biev der indtii da sagt!
r-,.·len fremkosten af den forsvundne mikrofon satte skub i både Studenterhusels bestyrelse D~ i
StudenterrådeL. De gik fra at være "lam" i Lars-Erik AlIins iarellok, til at blive II/w. Og mnn
for i pressen Irem med Lars-Erik Allins afgang. Vi er "utryg ved hnm", udtalie
beslyrelsesformanden Erik Albrechtsen_ Og del, der skabte utryghed var, al Lars-Erik AlliJl nu
nægtede at have forsynet de respektive studemerorgan·lsationer med oply~ninger om
Regnbuens og Studerende Mod Racismes PKK-forbindelser. Dels skul1e de været blevet
overvåget og fotograferet på en PKK-træningslejr i Sverige af det svenske sikkerhedspoliti
SAPo, og dels var PKK-folk blevet fotograferet i forbindelse med et <lnti-racistisk mode i
Studenterhus~

Ud over at Lars-Erik Allins oplysninger er usande - såvidt jeg ved - er der eHer dansk
lovgivning ikke noget kriminelt i at have forbindelser til PKK. Mcn personligt er jeg mest

utryg ved den oppo/"llIlIislI1l:. som studenterurganisalionerne udviste Fors! brugte man tliLrigt
Lars-Erik Allins "oplysninger" til at presse enkellpersoner og grupper uci, angi'ieligt tor a:
"redde" Studenterhoset. Dernæst sparker man tillllanden, der allerede ligger ned, og hvis
oplysninger, man tidligere brugte (il at reuue sig selv på andres bekostning_ Havde denne
"opportunisme" så været en ny og enlig svale i Stlldenterhusets historie, er det ikke sikkert, al
der var kommet en Studenterhllssag overhovedet. Den ville i givet fald være blever takkt
anderledes. "'-lilli dd er ikke el/ilY enlig .\wt!e. Og til grund for denne påstand skal sloret loftes
for den problemstilling, Studenterhuset siden 1991 har sloges med_ Den er ganske anderledes
hæslig - og mere oplysende - end pressen og myndigheder hidtil har ansket at se den

Problenlstillingen er "hagekorsets rehab"llitering" i Studenterhuset. Del introduceres af
personen fra den son-okkulte gruppe SolBjergSelSkaBel i efteråret 1991. Det hedder fra h"ns
side om hagekorset: "Nazislerne skal ikke have monopol på det, og det er et gJmmeH saltegn,
Som selv Carlsberg har brugt lil at udsmykke sine olt1asker" t>.lonopolet er diskuterbar, nJen
dette blev ikke muligt af tO yderligere omstændigheder. For del forste blev der mIet med båd:::
vold og drab fra personenS side, når diskussionen angik hans fremme afh<lgekorset. på moder
i husets styrende organer siges det blandt andet: "Jeg er en hojt klassificeret militærperson, der
er udstyret med retten til at dræbe, når nogen kommer pn tværs af min eller rigel:> sikkerhed",
og "jeg slås ikke selv, det har jeg folk til". For det andet var det udtrykte billede, hvori
hagekorset skulle rehabiliteres det, at "de fremll1~'deog de krisLne h:lvde odel<1gt den danske
folkesjæl", og "ilt sorialisterne/kommunisterne ... ar lienden"
Regnbuen sagde "NEl" til delle hOlgekors-projekt. Og dierfolgende blev SlLlcklllerhuset delt i
tre lejre: på den ene sidl' lkn faglige floj primæfl omkring Regnbucn ug Studcrende ,'dOll

Racisme, der ikke onskede. at helz, håri og voldstrusler kunne eller skulle danrle norm i
Studenterhuset~ på den anue siue den okkulte floj, der mente ilt Regnbuen og Stlld~rendt' ,'..Iod
Racisme var roden lil al ondt. og at de slOd "husets sande udvikling" i vejcn; og s5 en tI cijc
floj "Midtergruppen". "'lldlcrgruppen, der stort set er identisk med det senere best)'relsc::: og
generalforsamlingstlenal for eksklusioner og suspensioner, valgie deng:lng - som nu - lit se det
som en strid mellem tO ekstremer. Disse kunne gå udenfor og slås I ,-\t der nuk sbllo lil al

slås, mens der kun behover være een lil aE stane, bekymrede ikke ~·lidlergruppen Ej hell,."!"
kunne eller v"llte man se. aL volden, hetzen og hånen mod anderledes tænkende kom fra den
lloj, der så 'hagekDrset som uskyldigt soltegn· ! Nej, man havde meget trad! med >It bl>lJlJ<: sig
uden om. Måske man kunne alligevel kunne både hore, se og tole, at de der prolesfcrcde II\UU

volds- og syndebukfIguren om hagekorset, oH de ville blive na."ste olTcr Og \.e1 dcrtor bio.:'"
problemet gjort lil de i forvejen invoJveredo.:s. Det er som med "kablerne" id,lg. Er d.::! mulik'
privat at redde sig uden om ved ikke al have sel eller han noget, så prover man Og denne
udtalte opportunism~ hindred~ også ind Iii eflerårct ·1 (j9} huse' i ilt kunne handie som f:t:li~s

hus mod at disrespekr mod andre kunne eJler skulle danne norm
Der er noget sigende i, at Studenterhllsc! blev stormet Olfpolitiet 14 dage efter, nl
Studenterhuset for tome gang siden 1989 stod sammen 0111 at aR'ise be,-idsl disrespekr Og
det sigende er, at Ekstra Bladets historie direkte bygger på de skrifter, som personen fra
SolBjergSelSknBet fra starten af 1992 udformede mou Regnbuen og Studerende ~Iod

Racisme, og som sendes til såvel Rektoratet, LarsÆrik Allin. politiet og torskellige
venstrellojsorganisalioner. Der står nærmest intet i Ekstr<1 Bladet, som ikke allerede srår i disse
breve. Dog er en konkret <lnklage ntod Regnbuen lor at være it/clI/isk med den Rode Bandes
bankroverier [yndet noget ud i Ekstra Bladets opsætning; og sigende er også en væsentlig
udeladelse i Ekstra Bladet: at vi beskyldes tor at ryge hash. men tre mk osten af dette \-itl::: (,gs:-i.
rime dårligt mcd dd onskede salgsbillede af "kolde terrorisIer".



••

Ud over at det er brud på god presseelik, al Ekstra Bladet ikke omhyggeligt tjekker
oplysninger fra kilder, der åbenlyst har en pansimeresse i en sag, så er det oplysende. at
samme person fra SolBjergSelSkabet allerede i 1991/92 meddelte. at han havde arbejdet for
Forsvarets Efterretningsljeneste. og i f(llge andre var det med "kodearbejde"

Del er en kendl sag i Studenlerhuset, at huset i forskellige perioder har værel præge! af
indbrud Flere indbrud var imidlertid atypiske. Papirer blev som det enesle rodel igennem, og
ingen værdier fjernes. Ligeså har der været indbrud indefra - ingen yderdme lcd overlast. Og
der er en aktion mod et stmg-diskOlek. der åbenlyst udover racisme, men aktionen går i
vasken. Politiet var tilstede. da man nåede frem. og dmmændene advarel på forhånd Og det
på trods ar, at kun planlæggerne kendte til stedet, før del en time forinden blev nævn! til de
fremm(ldte aktivister. Er Studenterhuset også blevet aflyttet? Meget taler for det. fvlen så
bliver jeg klam på vegne af brugerne af psykologisk rådgivning i Studenterhuset. Brugere. der
med rette måtte forvente og kræve, at ingen ud over rådgiverne, der har tavshedspligt. horte
med. Har der været medhør er det - endnu - et eklatant brud på Regeringserklæringen fra
30.september 1968 om, at "registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted
alene på grundlag afIvvlig politisk virksomhed'.

Men er der i givet fald noget motiv lil eflerretningsvæseners ulovlige overvågning af
Studenterhuset? Ja, der er faktisk et meget centralt motiv. Et motiv der også har været fremme
i forbindelse med aflytningen af Hans Gammeltoft Hansen: at han ikke var !il sinds, på Hods af
gevaldige konfrontationer mellem politiet og BZ-ere, al lade politiet få udvidede befoje1scr
overfor "indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelsen af agenter", tvæn imod. H~raf

også navnet Lex-BZ. Sagen er nærmere beskrevet af Ole Damkjær i Information
d.IO.december 1993. Motivet er, at Studenlerhuset i marts 1989 skreven kraftig
st(ltteerklæring til BZ·erne i Baldersgade. idet deres fristed var truet. Og det er også i den
efterfølgende periode at nogle afde atypiske indbrud finder sted. Og det er ligeledes i den
efterfølgende periode. at Studenterhuset opsoges af den omtlllte person ih SolBjergSelSkclbet,
der udtrykkeligt senere fortæller, al hanfr}r han kom så udmærkel kendte Lil Regnbuen;;
eksistens i Studenterhuset At Studenlerhuset stormes af politiet. da huset endeligt har fået
sagt fra lil disrespekt som norm, passer kun ah for godt ind i denne skabelon af fremmed ...
magter, der djævels har arbejdet i kulisseme. Det fortjener næsten ikke at blive nævnt, Ill<:'d da
Regnbuen IO dage efter Studenlerhus[uknin,gen fik sine papirer tilbage, efter at de ulovligt var
blevet fragtet væk af Lars-En\.: Allin. da manglede de papir, der var skrevet af personen fra
SolBjergSelSkaBet. Udover al Lars-Erik AlIins handling er politianmeldt, så er det for
diletantagligt at Iro. al Regnbuen ikke har eksfra kopier af netop disse papirer! Desuden: de
p&pirer vi m~d "ikkerhed 'led, at del e, blevet rodet i, det er breve, der oprilldeligr er rii5endL
nogle af de personer, der blev skudl ned af politiet d t8.maj 1993 på Sankt Hans Torv! Vi
tilb(ld psykologhjælp !il at bearbejde overgrebet.

Alt i alt - for al vende tilbage til det små· har Studenterhuset sloges med den slags
opportunisme. der går ud på hellere a/lllk/æ v)nen/! fvr e/l ubehugelig reulile/. som andre
udsættes for, end med mulige omkostninger selv at involvere sig i at finde frem til og gme
noget ved arnestedet for dens produktion. Hvis Sludenterhusets opportunisme kunne siges at
være et lokalt fæno'men, så ville det ikke betyde så meget, men Studenterhuset har altid været
et spejl på dets samfundsmæssige omgivelser. Er det også er lilfældet i denne sag, så er
konklusionen den, at den SlOre midtergmppe i samftmdet er den egentlige aktoren i. al reelle
socialpolitiske problemer bliver til ul(lselige konflikter mellem "yderpC'!~:" Og SOil/ akl,)r dtfil
egentlig skydigl! i at der ikke længere kan skelnes mellem de, der ons:.<:1 optrapning og krig,

O" de der sætter si" lil mod~'ær"c mod at blive overfalder ved al hæv'::e den mora,lske ret til at
udtrykke det enkle"'budskab /li:) Iii vl'ergn'h, 'h!) li! de/l j/ærJ,;.:.\· re/'
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OM STUDEHANDLER MED DJÆVLEN.

Kornmentae til "Uvæsenet i Studenterhuset" i Universitetsavisen
nr.19 1 1993.
Af cand.psych. Kalle Birck-Madsen, tidligere bestyrelsesmedlem
i Studenterhuset og husaktivist i Rådgivningsgruppen Regnbuen
siden 1964.- Nu et ekskluderet medlem af Studenterhuset.

Pee Asteup Olsen (pAO) har i Universitetsavisen nr.19 en
korrunentar om "uvæsenet i Studenterhuset" . Kommentaren er dog
en så positiv urigtig konstruktion af selve sagforløbet, at
den selv fortjener en kommentar.

VÆRDILADEDE UDTRYK SOM ARGUMENTATION.
Først om alle de værdiladede udtryk, som pAD benytter til at
karakterisere undertegnede og Rådgivningsgruppen Regnbuen og
Studerende Mod Racisme. pAO skriver om at måtte forlade
Studenterhuset "under trusler om fysisk vold", om "snesevis af
konkrete tilfælde af fascistoid, racistlsk, kriminel, udemo
kratisk, uetisk og voldelig adfærd fra de nu bortviste autono
me revolutionæres side", om de "erklærede udemokratiske og
voldelige grupper der har kunnet malke samfundet for
tusinder af kroner", om "militant politisk manipulation", samt
om at afslå "samarbejde med en erklæret voldelig ud~mokratisk

aktivist". såvidt pAo i Universitetsavisen.

En første tanke er, at pAO suppleree og derm~d understøtter 
ud fra egne personlige erfaringer med blandt andet undertegne
de i Studenterhuset - det billede af en "Terrorist-rede" i
Universitetets Studenterhus, som Ekstra Bladet så egenhændigt
afslørede onsdag d.20. oktober 1993. Dette er imidlertid ikke
tilfældet. pAo har i f lere år skrevet ganske analoge papirer
til Studenterhuset, til Rektor Ove Nathan og juristen Lars
Erik Allin på Universitetet, samt til politiet og forskellige
venstrefløjsgrupper. Her gentages ganSke det samme billede af
"utilsløret vold", "kriminalitet", "terroriseren" , "ter
coegrupper" mv.
NU er det sa, at der ikke er Iet langt tiJ den næste to.:-.ke: at
Ekstra Bladets historie om "Terrorist-rede" direkte hviler på
pAD~s forudfattede skrifter de sidste år. Og faktisk står der
intet i Ekstra Bladets artikler{ der ikke allerede for længe
siden er skrevet af pAo. Dog er pAO~s anklage mod Regnbuen og
Studerende Mod Racisme for hash-rygning udeladt i Ekstra
Bladet{ men inddragelsen af denne karakteristik ville også
elme dårligt med det ønskede salgsbillede af "kolde
terrorister" .

HALLUCINATION OG PROJEKTION.
Nu findes der intet empirisk belæg for, at ovenstående karak
teristik angår hverken Regnbuen eller Studerende Mod Racisme,
og på den baggrund kan det hele på dette punkt afvises som en

)

~positiv urigtig konstruktion~, en hallucination. Fremfor
terroristerI er vi erklærede demokrater, idet terrorisme er at
styre gennem angst l fremfor menneskeværd; desuden har vi altid
arbejdet for, at rene linier danner norm, også i Studenterhu
set, hvilket vi kun har kunnet gøre ved ikke selv at involvere
os i lusk og ran. pAD's ~positivt urigtige konstruktion~ er
dog mere end en simpel hallucination. Ud over det frit opfund
nel så er pAo~s karakteristik også en selvkarakteristik. Til
eksempel er den eneste, der nogen sinde har truet med fysisk
vold/drab i Studenterhuset, det er pAD selv. Det sker både på
et repræsentantskabsmøde og på et stormøde i efteråret 1991. I
første omgang gennem pAD~s udtalelse "at være en højt klassi
ficeret militærperson, der er udstyret med retten til at
deæbe, nar nogen stiller sig på tværs af hans eller eigets
sikkerhed", og i anden omgang "ikke at slås selv, det har jeg
folk til". på sin vis gør pAD sig derfor skyldig i det kendte
psyk0JQgiske .f,:,:,:.cmen - pr0jekti0:"l. - h'Jcr det tils!r.ri':-::s ~::c.._~,

hvad der ikke selv kan rummes, udholdes og bearbejdes.

Der er dog meget mere i Studenterhussagen end ovenstående, og
løsningen kan heller ikke kun findes på et psykologisk niveau.
I tilgift er det også sådan, at Regnbuen som psykologisk
rådgivning aldrig har betjent sig af psykologisk diagnostik
uden for egen interne gruppepraksis i Studente=huset. Det er
så med ovenstående sket nu - og måske skulle de~~e pra~sisni

veau have været betrådt fra rådgivningens side allerede
omkring 1990, da pAo kom til Studenterhuset. Sagen i Studen
terhuset er derfor langt fra oplyst med ovenstående "indiv
iduelt psykologiske forklaring" af pAo. En projektion fordrer
nemlig også en modtager - eller noget - som den kan sætte sig
fast på, ellers går den tabt, idet den taber sin værdi som
betydningsbærend~ for det videre samvær. Og det modsatte af
tab er netop tilfældet: terrorisme-anklagen mod Regnbuen og
Studerende Hod Racisme står stadig til troende i den brede
offentlighed.

KABLERNE SOM TERROR?
Det er, for videre analyse, for enkelt -" og uholdbart - at
knytte terrorisme-anklagen til kun at omhandle fundet af
"slagvåben" - de 8 kabler og et vandrør - i Studenterhuset.
Der skal mere til foe selv en smedje fuld af oversavede
jernrør i alle størrelser, bliver ikke automatisk et
våbenbær~nde sted. Det bliver det først, hvis ejermandens
hensigt med at ligge inde med sagerne kan fremvises som en
volds-intention. En volds-intention kan imidlertid også
tilskrives en ejermand, upåagtet hvad ejermanden selv har af
hensigter, og i et sådant tilfælde er der tale om en konstruk
tion af et betydningsunivers - en ideologisk diskurs - og et
sådant bygges op ved, med ydre og fremmede midler{ at interve
nere i konteksten omkring sagsforholdet. Eksempel vis starter
mange foruddiskonterede slagsmål med, at den aggressive part
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fører sig frem som truet og generet af en til lejligheden
tilfældigt valgt - ~du skal ikke være fræk, du skal ikke kigge
sådan på mig" - anden person. Nu er det næppe sandsynligt, at
det er en racist, der tog kablerne med ind i Studenter huset
sidste forår, for så senere at lede politiet på sporet af et
muligt straffelovsforhold - men tanken skal nævnes, idet det
er sådant at der kan interveneres i konteksten om et
sagsforhold.
Afgørende i denne sammenhæng er således om kablerne var i
Studenterhuset mhp vold, altså et krimlnelt forhold. Eller om
de blev i huset som nødværgeforanstaltning, altså modstandsret
mod at blive påført vold. Kablerne i huset kan alene knyttes
til dette sidste - og ikke til andet. Dg er der begået en
brøde, så er det alene den, at de blev lagt væk far fremmede
og glemt, fremfor eskamoteret ud af Studenterhuset, da de blev
fundet efter et anti-racistisk møde. Men pAo vil det anderle
des. Volds-intentionen passer nemlig ind i det billede, som
han nærmest allerede havde med sig til sit første møde med
Studenterhuset og et billede som han møjsommeligt siden
arbejdede på at videreudvikle! Det var der ikke mange, der så
- heller ikke undertegnede.

MED VOLD OG MAGT KRIMINEL.
Jeg citerer fra et PAO-brev fra august 1992 til universitets
administrationen v/ Lars-Erik Allin: "Der er blevet foretaget
grov politisk og person chikane, samt forfølgelse, af en grup
pe ledet af cand.psych. Kalle Birck-Madsen. Denne gruppe er
ifølge vore (SolbjergSelskabet v/pAD, min bemærkning) oplys
ninger identiSk med den røde bande, der i søndags d.lo.dennes
blev anholdt for flere væbnede bankrøverier. .. Det vides, at
to af underskriverne på Kalles papirer, i den journaliserede
sag fra Huset, nemlig A. og J. (to personer fra Regnbuen, min
udeladelse af hele navne) har deltaget i den røde bandes
aktioner mod det tyrkiske luftfartsselskab og Magasins tag
selv aktiont:r". Hvad angår beskyldningen for baggrundsgruppe
for "bankrøve~l" og for deltagelse i de andre "aktioner", så
er disse påstande frit opfundet, men de tjener til at knytte
Regnbuen og Studerende l'f;:;d Racir:me SCimmen med "<::kstrerr,i5tisk
fløjpolitik" på venstrefløjen en sarrunenknytning} der vil
svare til at dømme det Konservdtive Folkeparti for Erik Ninn
Hansens handlinger i Tamilsagen, og en kollektiv domslogik,
som også selv den borgerlige blok i Folketinget ikke ønsker at
retsvæsenet skal betræde. Hvad angår den sidste anklage her 
at have "foretaget grov politisk og personlig chikane, samt
forfølgelse" - så er der kun det ret i det, at undertegnede
d.27.ll.l99l skrevet åbent brev til Studenterhuset om
specielt pAo~s handleform i samme. Her blev der stillet
spørgsmålstegn ved, om det var legitimt at være i huset, når
ens handlinger var båret af voldstrusler mod anderledes
tænkende og bestræbelsen på at "rehabilitere hagekorset" i
billedet af} at ~de kristne og de fremmede havde ødelagt den

danske folkesjæl" ,og "socialisterne/kommunisterne var f jen
den"(ordene i citation er pAo~s egne). Personligt mente jeg
NEJ. Nazismen er virkelig kriminel.
pAO oplyste også i 1991 - et forhold, og en mulig lænke til
Lars-Erik Allin på Universitetet, som idag må være af betyd
ning for Statsadvokat Erik Merlung, der aktuelt undersøger
aflytningsskandalen mod ombudsmand Hans Gammmeltoft Hansen 
at han havde arbejdet for Forsvarets Efterretningstjenste, med
"kodearbejde" . Og endelig er der udsagnene fra pAo~s entre i
Studenterhuset, nærmest som hans makker på møderne, at "sådan
nogen som jer (Læs Regnbue-folk, min bemærkning), der læser
Information er venstrefascister" , at pAo selv "var anarko
syndikalist" , og at "sådan nogen som jer (Læs Regnbue-folk}
min bemærkning), I ville klynge mig op i den nærmeste
lygtepæl". så var tonen ligesom slået an. Og inden længe var
Regnbuen og dets personer "Stalinistiske psyko-strissere".
undertegnede blev samtidig karakteriseret som en "falle
retpsykolog hvis maniske tilbøjeligheder går ud over fredelige
mennesker" .
Den kontekst og intentior.alitet, der med ovenstående slåes an
som betydningsbærende af pAo er kampen mellem kommunister/so
cialister på den ene side, og racister/fascister/nazister pa
den anden side, en kamp skabt af undertegnedes 'nærmest syge
lige' tilbøjelighed til at se racisme/fascisme/nazisme i pAo~s

skikkelse.

DEN ANKLAGEDE SOM ANKLAGER!
Vupti! Nu er billedet vendt om. Den anklagede er nu selv
anklager. Og anklager selv den anklagede. sagen bliver, hvad
den gøres til. Og det gjorde Studenterhusets bestyrelse på den
måde, at problemstillingen i Studenterhuset blev reduceret til
en privat ahistorisk personstrid, som de direkte involverede
parter måtte finde en l"sning på. Bestyrelsen henvendte sig
til pAG og undertegnede med følqende beslutninq: "Il at
pålægge jer i fællesskab skriftligt at formulere hvad I mener
ikke kan accepteres af fascistisk/nazistisk influerede grupper
og aktiviteter i Studenterhuset. Jeres erklæring vil derefter
skulle godkendes dI henholdsvis bestyrelsen, Lepcæseni:d.lltst..d-
bet og stormodet, som den generelle holdning fra husets side!
Ydermere blev det besluttet, 2) at vi (hvis I ikke er i stand
til at efterkomme bestyrelsens beslutning) ingen anden udvej
ser, end at bede jer begge om at forlade Studenterhuset "
(Bestyrelsen 13.12.1991). pAo refererer denne bestyrelseshand
ling delvis korrekt, men han udelader, at hans bidrag til
bilæggelse af striden var, at jeg - som han allerede selv
havde gjort det - skrev under på Aleister Crawley's regelsæt:
"The 1011.' af the strong: this is our law and the joy of the
world". Jeg kendte ikke dette regelsæt på forhånd, men hvor
meget jeg end ville en løsning, så kunne jeg ikke skrive under
på blandt andet følgende uddrag af regelsættet : "Man has the
right to kill those who would thwart these rights. The slaves
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shall serve". Og jeg meddelte min beslutning til Studenterhu
sets bestyrelse. Efterfølgende udeblev pAo fra sin gang i
Studenterhuset - for så i foråret 1993 at blive ekskluderet af
bestyrelsen for blandt andet det overfor nævnte injurierende
brev om bankrøveri mv.

EN FEJL, ELLER OK MED "NOGET" FASCISTISK/NAZISTISK?
Jeg synes det er en fejl, at konflikten af bestyrelsen - og
mange flere blev reduceret til en gensidig personstrid.
Glemt blev, at der generelt nok skal to til at slås, men ikke
nødvendigvis to til at starte et slagsmål, hvorfor det bare at
dømme begge ikke altid er ret. Det uholdbare heri viser sig
også specielt på det punkt i bestyrelsens skrivelse, hvor de
pålægger de stridende parter "i fællesskab at formulere hvad

ikke kan accepteres af fascistisk/nazistisk influerede
grupper og aktiviteter i Studenterhuset" , idet der med dette
ordvalg underforstået ligger, at der kan accepteres noget
fascistis.k/nazistisk. Og er man ikke enig i dette "noget", så
må man ~ følge bestyrelsens sigtelinie forlade huset. Jeg
synes det er en farlig blancocheck at give til fascismen/na
zismen, men jeg kan sagtens forstå pAo's harme, nar han på min
afvisning om delagtighed i "noget fascistisk/nazistisk" valgte
at forlade Studenterhuset, medens jeg blev. pAo's "lat" of the
strong" faldt nemlig så fuldt ud indenfor det af bestyrelsen
udstukne konsortium! Til gengæld dementerer dette Crowley
regelsæt også så klart pAo's egne udsagn i Univer5itetsavisen,
at det var ham, der ikke ville arbejde sammen med en "erklæret
voldelig udemokratisk aktivist". Fra min part ville jeg godt
arbejde sarrunen med pAo, men ikke om et "erklæret voldeligt
udemokratisk~ projekt, hvad Crowleys regelsæt ene og alene er.

PROBLEMET.
Jeg ser problemet som bestående i, at bestyrelsen lagde op
tilf at nazismen - eller "noget" af n03?i.c;mRn - kunn~ CJ",rRS

stueren. Det er ikke mit synspunkt - også selvom jeg ;~ er
ekskluderet af Studenterhuset. Men jeg er mest bekymret for at
finde og genfinde pAo's positivt urigtige konstruktion - i
pcrspe.ktivet ayndebul;J~::: .:..r.:~~ bare i Ekstra Bladet. men også
i nazisternes og i Den Danske Forenings telefonaviser. Det er
ikke bare de samme ord, der går igen, det er også det sarrune
konstruerede sagsforløb. Og så længe det bliver ved at vare
ved, før store dele af den offentlige opponion finder ud af at
identificere, hvor volden egentlig kommer fra - og selv invol
verer sig i at ophæve arnestedet så længe tvinges anti
racister til at tænke privat i selvforsvar, i nødværge, i
civil ulydighed og imodstandsret. pAo har aldrig tidligere 
hverken i skrift eller i tale - udtrykt at være "truet med
fysisk vold i Studenterhuset", men det gør han så nu i Univer
sitetsavisen. Hvorfor denne efterrationalisering, hvorfor
denne tilbageprojektion? Vel fordi pAo måtænke, eller til sin
konstruktion kan bruge at udtrykke, at kablerne og vandrøret i

Studenterhuset var tænkt som anvendt mod ham. Nen var pAo så
også en sådan person, på uveje og på angreb mod Studenterhu
set,og een af de få personer, der ikke dengang kendte den
offentlige hemmelighed, at der vist lA kabler et sted, og at
de var fremme en nattevagt, hvor man frygtede det tredje
indbrud på tre dage? Jeg ved det ikke, men jeg vil godt slå
fast, at jeg - eller andre jeg kender - aldrig har tæakt på
pOA som en angriber, men alene som en demokratisk problemstil
ling, der for enhver pris og selvfølgelig og endog uden
selvtægt skulle løses fredeligt. Det vidner enhver af vores
handlinger også om.
Jeg syntes, for at koge det hele ned til eet punkt, at det var
for meget, at pAo blev ved at true med vold/drab, når diskus
sionen angik hans fremme af hagekorset og dets rehabilitering!

Jeg tror, at pAo er ganske ligeglad med sådan nogen som mig,
og kun har interesse i negativ forstand, nåL der ikke er
mulighed for studehandler med djævlen. Jeg kan derfor savne en
ordentlig teori og ret demokratisk praksis i perspektivet "det
gode liv", for fælles samfnndsmæssig handlen, når djævlen er
til stede i et Fælles hus under Fælles tag.

København 8. december 1993
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2.DEN AKT.
Siden AlIin tdldLc frem og crkend1c sig som "ulovlig indtrænger og mikrofonljcmer" på
(j,lllllllCItOI1 l'lansens konLor l1a-- dc! svirret mec1teorier om haggnmden og bagmændene for
illlytningcn. EksLra iJladel, der braglc historien frem, hnr nævnt det israelske efterretningsvæsen,
idet den "l1yglningcvenlige" Gammeitot11lansen må have været dem en lom i øjet. lInn kmlne
pleje konLaklmed lyssky P':IIa::siincnsiske nsylsngere! Nu kan bilde denne Mossnd-Ieori og
H/.-mllonom-1coricn dog være ~m1(le. Baggrnnden lor nflylningen af GmmneJtoH Hansen kali

kOmlllL: rm personer eller gmpperinger, der har forestillel sig eller er slødL på overlap mellem
IJdenland.~ke og indenlandske "befrielsesbevægelser", hvilket FE på et tidspunkt ikke knn IIJHlg!! nI
stndc plI "illlonnaLioner" om, Il','is og nM dctlindcr slcd. Og el sådant ·overl'lp som baggmnd' for
ll\'er\'ågning er ikke bare grebc'.l1d tlfluftell. Blekingegnl1e-sagen hnvde el clement nfdetle. Dl:

l10nniendelle advaret på lorhån.l. Og deL på trods ae nt kun planlæggerne kendlc lil stedet, for del
cn time forinden blev nævnt til de freIllUIødte aktivister. l 1992 bliver vi ogs<'l opmærksom pli, at
da med sikkerhed J"orsvim1cr papirer fra Regnbuell. Nogle af disse dukker senere op i hænderne
pil den okkulte loge. Og samJidig er dCl, at Allin nktivl bcg}11der at g<'l imod Regnbuen.
Til bilh::dd af SllllielJlerll11sct 11l1rer og~å, ni huset ligger p!! bnten mel1clllllniversitet og s~nllfl\nd,

ng al liet har værd en ccntral d,::1 uf det:; idel/rirel ,It arbejde med delle forhold: ni invitere
:-illlul"lInl!cl ind og sclv gflud i s.nnfllndct, tkr hvor der var brænJende problemstillinger. De fugligt
arbejdende og anti-fi1cisti:;ke gmppcr hm lwll foeus p!! cl selvfolgeligt, men indholdsmæssigl
:-iamarbcjde med undre "anloJlome" gmppcr indenfor og udenfor Universitetet. lkke på gnmd af
udefra klllmnende personer, som Ekstm Bladel påstM, men fordi man har tagel sporgslll!!leL om
demokmti og en ordenlljg venlen al vokse op i alvorligt, og som genstand for politiske arbejde.
Med ra:o.inen i Studcnlerhu:-ict ville man <'lbenbart søge at knække delle arbejde.
Eiler lukningen afSItH.lenterhn~et lykkes del endvidere Allin. med korridoroplysninger om
PKK-torhindclser og deltagelse i PKK-Iræningslejr, at presse Studenterhuscl hest)'Telse - og
SLIIl1enlerr;lt!l:t - til aludclukke de henned belastede gmppcr. Regnbuen og Stnderende Mod
Rncisme. 1\lIln oplyste al ha\'e sine oplysninger fra politiet og det svenske sikkerhedspoliti SArD.
Kendt er også, al Allin internt på Universitetet lidi igere har brostet sig på PET-kontnkter.

Er Studenterhuset ogsn bJcVel uvcrvåget, aOytlet og muligvis inti1Lreret7 Meget taler for det. Men
sb man også blivc klam pil vegne al"bmgerne af psykologisk rådgivning i Sludenterhnsel. Bmgere,
der meJ relle millIe forvl::nte og kræve, nl ingen Ild over r<'ldgiveme, der har lavshedspligt, horte
med. 11m der værel overv!!gnin.~ er del ige/l cl eklnlant brud - for der er intet hold i .aulonome
IIl0vlighctkr' i Stlldenlerhllset - pil Regeringserklæringen fra 30.september 1968 om, nt
"registrerillg III' dan~ke statsbor~cre ikke længere m<'l finde sled alene pli gmndlng aflovlig politisk
l'il'k.wmhed" .
Men er der i givt::t fald noget motiv lillIlovlig overvågning af Studenter1mset? Ju, der er fnktisk et
meget centralt motiv, et l1lotiv som OgS[1 Ole Damkjær biollægger i Jnfommtion d.lO.december. Del
omhandler, al da Politiets Eflcrrelningsljensle (PET) - trods ønske om udvidelse - tik indskrænket
dt::res generelle mulighcder for dlerlorskning i lorhindc1se med opgoret med de autonome BZ-ere
tilbage i 1983, s!! har Københams Politi eller cnkeHmcdIemmcr lIf korpset J7Iet "nogen" til al
anbrillg,e en mikroion i G,1Il1Jlll::llol1 (-lansens ldefon. Filosofien j denne "IlZ-nulonOIIl-(cori" hos
Ole I)alllkjær er, at Gnmme1toL linnsen nf den daværende justitsminister Erik Ninn Hnnsen.
pOlitiet og anklagemyndighedcl\ hlev opfattet som en slags femte-kolonne-mand, af værslc slags for
han kom fra de sanUlle kredse, \wn talle imod!
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l.AKT.
Det er en kendl sag i Studenlerhusel. al huset har været meget prægel ,If indhmd. Nogle indbrud i
1988-90 var imidlertid atypiske. Papirer blev som det eneste rodet igennem, og ingen værdier
fjemes. Ligeså var der op til 1992 flere indbmd indefra. Ingen yderdorc kd overlast, men
me1kmdøre brydes op. Dette er også den periode, hvor rovericl i Knhmagergnde fylder llledicnlc,
for så senere ul blive til Dlckingegade-sngen. Og det ligeledes i denlIe peri'ude, at Studenlel!1l1seL
markerer sig som "fristed", et perspektiv der blev lydeligt, da Studenlerllllsel i marts 1980 skre" en
støtteerklæring til BZ-erne i ll.lidersgade, idel deres frisled var [nIel.
l foråret 1992 er der en aktion fru Studerende Mod Rneisme mod el strog-l!iskole\.;, der ilbenlysl
udøver racisme, men aktionen gLr i vasken. Poliliet var tilstede, da man nhede frem, og

Universitetelsjurist Lars-Erik AlIin udtalte ener politiets fwzia i SlnJcn1.crhusct J.2U.oktubl.::f
1993. al den var sut i værk, fordi han ikke havtle kunnel se Ekstra BbJct;-; oplysninger om "ilkg:ll
politisk virksomhed" overhørig. AlIin lml.J1od at nævne, al han ul1~rcdc sommeren 1992 lmvtlc (jlle
Ekslra Bladets oplysninger, blWldL amJet oplysninger om den psykologiske rLdgivning R,~gnbtlcn

som bagmænd for "flere væbnedc bankrøverier"! DplY.'ininger som disse fi611.rerede i breve, som en
navngiven person fra gruppen SolbjergSelskabel - en okkult loge - i StudC:,llerhllset sendte til s!wc!
Rektoratet, AJlin personligt og politiet. Breve Allin arkiverede, men mul/od al journnl;sere.
Hvorfor greb Altin og politiet ikke ind ullerede dengang i 19927 Det er som med nllYlningen uf
Ganullellofi Hansen tilbage i 1986. Det afsløres forsl uf AlIin i 1993. kort lid efler
Student~rhusrazziaen.hvor Allin presses til at træde frem og erkende sig som "ulovlig il1lllrænger
og mikrofontjerner". Allin er med andre ord lidl sen i det- og han Imndkr ikke selv, "nogen" air
bam til det!

Statsadvokat Erik Merlung, der er igang med at nlll.1ersøge aflylningen af Gmnmcltofll lansen, hor
være opmærksom på, hvem disse "nogen" er. som J1Ir AlIiu til at handle også j Slmlcllterhussagcn.
Indlil nu kender vi kun en afdød major Jørgen Hansen fra Forsvarets Eftcrrelningstjensle og en
indtil videre ukendt tcleteknikker "lllomsen". der hjælper Allin med sin handling. Men lur fandcn!
De "nogen". der lilsk-ynder Allin lil al handle i Studenlerhussagen, hnr tilsynd1ll.knde ogs!!
forbindelse til Forsvarets Efierretningsljensle. Brevskriveren fru SolbjergSclsknbd. der infonnen.:r
Allin, oplyste da ban kom til Studenlerhuset i 1990/91, at hall havde arbejdel for FO,.... I·WI'!.{
Efterrelllingstjellsle (FE), og i følge andre fm samme gmppc med kodellrbejde. lIan "oply~\I.:"

endvidere. al han var "~n hojtklassifieeret mililærperson, der var udstyrcl ined rellen lil ilt dnebe,
når nogen kom på lværs af hans og rigels sikkerhed". SalllIne person fortalte også udtrykkdigL
senere, at han for hall kom så udmærket kendle lil Regnbuens eksislens. l ian entre i huset var OgSll
på den måde, al han mente al vide. al sådan nogen som regnbue-folk, (kr t:este lnJonnalioll, var
"venstrcfascister". der ville "klynge sådan nogen som ham op i den nænne:ile lygtepæl". IInlls
forhold til socialister, humanister og sclvforvallende fristeder var ydersl anstrengl.

./
.' HAD TIL DE BZ-AlJroNOME BAG AFLYTNING?

Hvis opgørel med dl: 'autonome' er årsag til aflytningen arI-Ians Gammeltoft Hansen, er
afiytningsskandalen af el meget støTTe omfang end hidtil antaget. Dd nyligt lukkede StuJcntcrhu!')
ved Københavns Universitet må antages overvåget, aOyllct og muligvis inlilLrcn.:l pil saJllJlle konLo.
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autonome er også inlcrnationulc i Jeres handlcnull. Og er nelop dclk overlap baggflllllh:n, så er
aktoren i overvågningssagcme "dc fælles ljcnJcr" nfmililoll! sociali.'itisk intl!17WliOlw/e, Og
'militant' forslået som forsvar mod ovcrgn:b. nodværgc, ..:ivillllyJighcd Clg i tilfæld..:: .af, al 'rd

bliver lil urer ved at pcrspdtivct om "Jet gode liv" sæUcs ud <lf kml1 viiI Ill<.lg(~lra.:b, ogsfl
modstandsret.

Er baggrunden for aflytningen uf Gammeltoft Hansen sfllcdcs JirigcfcL i ;x:rspcklivcL at knække
både udcnlanskc og indenjanske "befrielsesbevægelser" pa samme liJ, s!J er Jet scl for. Der g1\r en
rød lIåd .. f ulovlig overvågning, uflytning og infIltrering Hfvcnslrcoricnlcfcdc gmppcr fra
Viclnambcvægclscns start i 1960-erne og op igennem 70-eme, hvor hlljrc-raJikalc Tlalional~

gmpperinger i og omkring efterretningsvæsenerne har været involverd. Og mikrofonen på
GWllmelloft Hansens kontor fortæller konkret. at d~t er fortsat op igennem 80-..:me. Dd har der Sil

også været gode grunde hertil. for Je BZ-autonome hnr gennem BO-eme ndviklct sig til..:n slm.1ig
stærkere anti-racistisk og anti-fnsicistisk krafl., ud fm eget anti~kapil.Ulistiskeog sclvbcslemt
socialisliske perspektiv. Også Slndenlerlmset IHlr været Jel af Jcttc 'autonome' perspcktiv. Men
hermed har Studenterhuset så åbenbart også placeret sig i søgelyset for diversc suspekte
efterretningsvæscners mere eller mindre irreelle forestillinger OlU, h....ad J..: mon lav..:r ~derinJ..: i
Sludenlerhuset".

Den hemled fremsatte teori om de "fælles GenJer" sæller yJerliger..: foew; p<'l, 0111 rdssikk..:rln:dell
idag også er. som Jen bør være. Eller om politiet. efterretningsvæs..:nerne og hojr..:-rndikal..:
nationale kræfier er ved al blive en pamstal i staten. Og en parnenheJ, Jer blinJt og magtmæssig,t
handler ~lv og uJen for demokratisk kontrol. Meget taler for del siJste. Både Uropatmljcm; mIk i
eskaleringen afvolJelige kanOikter med de autonome, politiets rolle på Chrisli<lnia der n:cnn..:st
alene er et angreb på en alternativ livsstil, samt politiets slr..:ss-stratcgi oyertor de ..:nkelte
narkomaner, med drastisk flere n.arkoJøJsfald og færre fængsleJ..: nurkobdgmænd til fol g..:. O~
enJclig at poliet målte mene a(l1<lVe bagianJet så megd i ørJen, ul dd aggressivt og blindt kunn..:
skyde iuJ i den menneskemassc. der Jemonslrede Jen I8.maj 1993 på Snnkt Ilan~ Torv - rDr Sil

bagetler drastisk og bevidst at lyve omkring både selve sknJepisoJ":nle og antal siirede belj":IllC'.
Alt fra politiet foregår på delle Olnråde efierhånJen ener Jevisen "går dC:l\, so. grlr Jen".

3.JEAKT.
Indenfor Icorien om de "fælles GenJer" er dd muligl at diskutere del i pre:sscll mesl sti ll..:de
spørgsmål: eksistereJe mikrofonen overhovedet på GmnmelLon tlansens kontor, eller har
mikrofonens G..:rncr, Allin, Jiktel hde historien selv. Til al svare herp'" s~ al jeg antage, al Allin
har været ind..: på Gnnunellofi Hansens kontor meJ Jen indtil viJcrc uker,dle person "Tl101ll~eJl"

Allins indgang og folgeskab kan nemlig kontrolleres hos Slolsvaglen, der åbne,le Jmene for Allin.
Hvis Jet er på mujor Jørgen H:msens foran!eJning, så ml! mikrofonen antages unbmgt ilf p..:rsoner
fra PET og/eller MossaJ~ hvis ikke, så er Jen placerel uf personer fra Alli~]s eget bagland, og
"Thomsen" vil sandsynligvis være en med AUin fortrolig person, og me~t 5anJsynligt og!;n den
person, Jer forheller AlIin om ... Oylnillgcn. Endvidere killl mikrol"ollell phwtes ur "'lllOlII~en",

samlidig med denjjemes. Om AIIin ndsa:lles for dellc mulige plol (ru "Thomsens" siJe, ell..:r om
AUin kOllst11lereren Gernet mikrofon - i lilfældel nfingen mikrololl- for denned at legitime ~ill

uretmæssige inJtrængen på GrnnmcJlofi lItmsens konlor, er imidlertid ikke d";l ufg'-Jr..:nJ..:.
AfgørenJe er i alle mulige tilfælde, nt ""nlOlllsen" nu hur en "klelllme" p{1 Allin, en klelllllle ~kabl

afAllin egenrådige handling, og en "klenune", Jer vokser for hver Jug 11<' Il ikke gilr li 1~ine

J"ore~iltt~ og ul:-;Imer ~ill hanJl..:n og d..:n even tudie mikrofon. Delle er s<'l flrsagen til Allins 'sene
handl..:n· og 'ej ImnJlen p{l eget initinti\'. AIJin har ellcrfolgende indrommet, at han lovede med
~in "Tholllsen"-konlakt. I lun øjnede en "fælJe". linn ('jnelle rel. Det blev enfælde! Bil/edel ve1ldle
sig (J}1I.1 "Th01ll~en" med eventuelle flere kunne lil ..:nhver lill belle I\llin om "tjenester", m~r og hvis
de lik bmg for det.

Nu hævJ..:r Ek~tra Bladd nt !lu 'le mbejJd mell nOytningshislorien siden sillste sommer. Og Jeltror
jeg er rigtigl. Ogjeg tror også, nt der siden sillstc sommer har ligget ~l inlenst pres pli Lars-Erik
I\llin om en "tj..:ne~Le", en kl..:mllle ud i Jet gangsteragtigc, om nt handle i forhold til
SllIdelltcrll1l.H!( pu g{/I/Ske bestemt måde. Stullenterhusel vnr nemlig p<'l daværende tidspunkl
skueplads for el internt opgar, ,jer endte meJ ul en person fra gruppen SolBjergSelSknBet blcv
gllet fra huset. Denne person el dell tidligere mel'flte brevskriver til Rektoratet. Aili)) persolIligt og
poliriel!
Ek~trn madd ~ der hragte s<'lvd Stlldenterhuscl og anytningssknnJalen frem i olTentligheJen - har
p;\ ed punkt en gan~ke særskilt roll..:. Der er personov~r1npmellem Jen okknlte gmppe
SolhjergSebkabet i Studenterlwset og Ekstrn Dltldel, repræsenterel ved eJ1 legl/er på Ekstrtl made!.
Denne tegner llJl"olJede eflerårit 1992, i egensknb nfbesl)'TclsesmeJlem i StnJenlerhuset og i
forl.:cngeb..: uf, at br~\'~kriwren vm ble\'el gnet fra huset, en henig aktivitet for at få nere
rcgl1lme~lolk smidt ud afhusd, og som i tilfældet brevskriveren, på konstmereJe ankl'lger. Hans
h":~(Til.:tx:be lykkedes ikke. Dokllln..:ntalionsgmppen DenIos har si Jen afslørel, al denne tegner fm
Ekstra Blmkl er - eller har været - medlem af del dnnskc nazistpnrti!
DC'! l.:r )',I..:rst tænkeligt, al EksLra nJaddsjournalisler, Anders-Peter Mathinsen og Jacob Juli,
S'loJer pli lit 1\11 in kan prC::!i~es ufp":TSoner fra Jen okknlte gmppc i StndenterlmseL De deler så også
inleresse i :Il knække mulige 'a .\lonome socialister og humanister'. Ikke bare een historie om
Sll1deI11erhll~..:t, der goJl k,m være en and, men to historier ligger fomJe. Mao: al hvis Ekstm
131atld ville blæse..:n SlllJenterhussag op, ~<'I ville Jer kunne hanJ1c~ lil ell næste historie om
aJlylning prl Universitetet. SlllJ..:nterhu!;d blev en pmvebllllon for Ekslra Bladet.
l)ct p{lrlllJellLll.: i ilistori":ll om Stud..:nt..:rhusel fra brev~kriverens entre i 1990/91 og frem, al jo
m..:re d..: ftlgligt aktive i [l1\scI, cg lid var primært socialisler og humanister - de nu uJelukkeJe
,Jktivt og d":Jllokralisk gik imod lll~k, disrespekl og ran som noget legitiml fra okkult siJe.jo mere
Jlk de ~;lllltiJig Allin prl nakken. En {Iben inJberdning fra en gmppe Imsaktivister sommerenJe
191)2,1.:11 inJben.:lning Regnbu..:n var drivcnJe i fandt sted, om nregehmessigheder og udbreJt
l1isn:spel moJ unJerh:Jcs tænkend..: i SludellLerhusel forte til, at Allin lukkede for hnsets
Llril1ss\t)l\e, og ukomm~nl~Tt::l \lJU.dle, at "Regnbuen horer ikke hjemme i Imset". Ligeledes lukkede
I\lIin cgcllrfuligt for Jrins~tntleH i SOllllllcren 1993 meJ henvisning lil "Regnbuen". Og det pli tnxls
ar, ni Allin er ViJCllJc Dm, nI kiMm lil lIlle uregdnuc~sigheJer peger I'(('k fin Regnbuen, og direkte
hen imoJ den okkulte lng,c. AILn halHllcr så flhenbart mod bedre viJende - med minJre hall er
p]'..:~~et Lil ,mJ..:n side, elkr med minJre han m..:d anJre "iuvolver..:Je" Jelcr el autonom-haJ! Allin
var ..:mlviJere ~il 'lkliv i Stmlen',erhuslllkningen, at han p..:rsonligt - og ulovligl- be~laglagclc

papirer Ira Regnbul.:u og Stl1Jelemk Mod Racisme. Og da Je ..:ner 10 dage enJdig blev uJleveret,
~fl vm dd illj..:nJ"111JenJc, at papirem..: Ira bre\'!;kriwr":l1 i Jen okkulte loge ikke længere eksisterede
i matcrial..:l. J)esuJl.:n var Jer rodet fllndt pu indhnldd i nogle arJe breve Regnbuen havJe skrevet
til persoll..:r, der d, I~,maj 1993 vm hlevd skudt ned af PD\ilicl p,'. Sankt 11a11~ Torv. Regnbuen
lilbllJ p~ykologh.iælp lil al b..:arh..:jJ..: overgrebet.
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.:.' " Det er også påfaldcnde i hisLorien om Studentcrhusel, al husct slonncs nl· politiet kun hl llgcr eftcr,
at huset for forste gang i nyere historie slod helt sammen om en aL sige fJ il lil okkl/lt clisre.'>p(·kt mod
andre og husets værdier.

4.DEAKT.
Medens dd tilsyne1adt:nde ikke bekymrer ofll:nlligheden. at smnllige ank lager mod lkgnbucn og
Studcrende Mod Racisme er konsLnlereL nS<U1de, er det indenfor studenterkredse kaldt "olld:;illdet
sladder" ut fremhæve Ekstra Bladets tegner - det omlalte be:>lyrdsesmedlcm i $ludenterhllset - som
(tidligere?) nazist. Men nazismens figur i Stmlentcrhu.'iet kan dog ikkc afi.. ises. Den gåedc
brevskriver fra den okku1Le gmppe ønskede de faklo med vold og drabstnJslcr nt fremme sit projekt
om "hagekorsets rehabilitering".llagekorset skulle endvidere rehabiliteres i billedel af, at "dc
fremmede og de kristne havc.le ødclngt den llanske folkesjæl" og al"soeiulislell1e I kOllulHmisleme
var fjenden". De grupper og personer. der aktivt sagde ncj lilllelle "hagekor:-'l)rojckt",
karakteriserede brevskriveren i sine breve som "kriminelle", "volllelige", "udemokraliske",
"lerror-grupper" mv, Og llet er ULien for enhver tvivl, <It del er disse breve. Ekstra I31adet nænnesl
direkte skriver af Lil sin reportage om "Terrorist-rede i Stullenlerhusel" mere enll cl år senefC.

TÆPPEFALD ELLER EFTERSPIL.
Jeg tror ikke llt:n omtaHe hagekorsforherligenlle brevskriver fra den okkulte loge,
SolbjergSdskabet, er den uken1l1e "111OJl1Sen". Men hUll::> enlre i hu:-;cl, hans v.(.;remnde og
udtah:lser, og mangejonllodede oplysninger internt om venstreD{)jen - hvor det vm åbenlyst at llcm
""WUlC han ikke havt: fra egen inlerne vensLreOøjsukliviLct - og hans loge- og ellCJTclnillSgbaggruml,
alt lleUe peger i retning afbestil l virksomhed ovcrfor bestemte aktiviteter Stullcn(erhusc(, en
virksomhed mell konlakL Lil infonnalioner afbelaslenlle kumkler om Allir.. Brevskriverens
rænkespil mod faglige anli-racister i Studcnterhuscllykkedes så ikke vl:d egen krant, men si'! kan
mun åbenoo.rt passende presse AlIin Lil at spille mell. Og Allin Vilr til at pre:>se. V"r ller ikke noget
særligt på spil, så ville evenluelIe uregelmæssigehooer - hvaJ al1åsle og oncntligl kenllle slagv,iben
kan være i Studenterhusel- blive sogt orllncl i mindeligheJ, hv'ld Allin som IlHll1gc5rig
SludenLerhus-ansvarlig selv måtte have en naturlig interesse i. Alligcvl:1 var Allil! Incd lil nt hlæ:>e
det op som en skandale. Mest ubehageligt er det dog, at llcn okkuiLc brevskriver fra sin start af i
Sludenierhuset Jbnnår at fA flere og Oere til al hanllJe på kOl/StrllerelllsaJUI illjlJl7lwtiolJ om
socialister og humanisters hundjen. Og rart er dd hcller ikke, at sa111111e konslmercde u:-;andheder
findes og genfmdes ogs6 i NllZisterncs og j Den Danske Forcnings lclefopaviscr. Mun behøver blot
at tiekke mell artiklen "Uvæsenel i Sludenlerhusel" i UniversilcLsavisen ur. 19. 1993.
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at hnglnndcl for nl1yLningen er delle. Og så en lille detalje: Sikkerhedsafdcling E, der forestår
al1h)ringen af undertegnede og cn linden regnhue-aklivi:>t for deres "rolIc ifm slagvåben", gjorde to
specielle ting i denne forbinllelse: for Jet fllrsle al læse op afEkslra Bladcts reportage med ordene
"Når dct stilr i Ekstm Bindet, mi\ d.:t være snnllt", og lor del andel forvekslede og nedskrev den
mesl aklive kriminalkommisær i forllOrsprolokollen en udtolclse om "fnseistisk" nklivilet mod
Slullcnlerhuscl til"p(llriotisk". PuJsigt, tor lld er sådan den hngekorsforherligende person fra
SolhjergSelsknhet, hrcv:-;kriveren, opfuller sin egen rolle - og pudsigt cr også, nt vi skulle aOlOres
til synd i1r uetlsraclske nag p.\ kOll1mi:-;a:rens konLor!

Teorien om dc "fælles Ijenl1er" behovcr imidlertid ikke en konkret mikrofon for at være sand. Den
er srmll j sig sclv i krilll at: at st<ltsmngtcn i det borgerlige demokrati har en implicit interesse i at
beskylle sig mou revolutionær virksomhcd, ligc meget hvilkel fløj, delle målle komme fra. Dog vil
uskiluelig,g,ørelsen <lf organiserede og autonome venstreOøjsgnlpper stå forsl for pt'l gnmd af deres
anti-kopilulistiske inllfaldsvinkel, milillmle eller ej. Del ydersle hojre er derimod langl hen ad
vejen selv en slags forbundsl:-clle for politielalen. og delle i kraft af dels seiviseenesæltclse af den
lllcnne:>kdige underordning ULder staten gennem en "fra oven af og nec.l" holdning til
tncllmcnncskeL. Og selvom d('"t yderste hojre også nltid har været mere krigsliderlig og mere
våhcn- og sprængstof-fikserede - lil beskyuelse af nalionens grænser! - så er der alligevel bedre
pinds til dem i det borgerlige demokrati, enll hvad der organisk nogen sinde kan finde pinds
inlll:ufor Cl} vCllstrclloj, hvor det moralske er lil stede selv i dennes yderste lcd. Til gengæld vil jeg
ogs,:'! sæUe grænsen mcllclll legitime bevægelser og il1etime, kriminelle og terroristiske gnlpper pi\
henholds\'is eksi:-;lcnseil eller li'aværet aret moralsk forhold lil medmennesket. Et moralsk forho\ll
er OgS!l idenlisk med fhrfægLcI'ie af en demokratisk nonn - fraværel identisk med lyrani, despoti og
lliktatllr. Dc .autonome' j Sluc.ll:nterhuscl- og beslæglede autonomt arbejdende - har alLid slået for
1lc1 lix$te. Og med n::llc [.enge opprioriteretllel <lnti-meistiske arbejdc. for det sidste vokser
tilsyneludenlle bare mere og mere vilc.lt.

Og hvordnn del VOKsl:r - og l:lder sig stoppe - del slur også og falder med, hvad "ll10111sens"
hagland egentlig cr? Jeg tror Allin ved det. Og derfor vil hon ikke fortælle del- derfor mistænkes
han mcd relle lor ni snakke udcnollJ.

København 22.december 1993

Er der· som ogs.:,'! blotlagt - denne meget tætte "gangsler"-forbinllclsc mellem okkulte p~rSLlner j

Studcnlerhusel og aOyLningsskandalen på Universitetet, si'! ligger llet ligefor, at AlIins forklaring er
usand på llet punkt. at han får sine oplysninger om aOytning fra ,;\1 aluolle major Jorgen I lansen.
For lik han dem Jerfra, kunne AlIin uden problemer gå til sine fmesalle på Universitetc\. Det
gjorlle Allin ikke. og "major l-lansen"-rorklmingcn kan være AlIins ønske 0111 at "lllkk~ tilba~e" f
så tilfælde er baggrunden for aflytningen at finlle i hl~ire-rallikale. nOlionnlisliske gnlpp~rin~~r i
Allins eget baglanll.ller er el neL ar for~kellige loger og skyUeforeninger, og hvis nl.:livitd
udmærket. også uden Allins villende. kan slrække sig tys-agligllungl inll i FE og PET. Og cl
bagland AlIin med aOytningen afGamme1ton Hansen opfatter er gåcl over stregen. Megd taler for
at AlIin ~r sine oplysninger fra llette social-naliollale baglanll. Smnmenhængen mellem

i Stullentcrhusel -lle okkLilte personers hagckorsrorherligemlc aktivitet - og aOytningen styrker OgSi'l,

,r
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Nogle korte b~tr:lgtninger over eget forhold til tidens progressive strømn';'l~er.

P.T. foregår der en diskussion omkring begreber som autonom OG MILITAi'IT. Ord, der er
et led i vor tics progressive bevægelse indenfor der aktuelle politiske spektrum.

Meget kort om eget forhold til dette, skal jeg markere:

Mit langsigtede mål er at etablere en boghilr'ldel med antikvariske boger nlhp. psykologi, film,
teater. filosofi og !lel\l~der den lilosoti, der er knyttet til socialismen. D~rfor vil en del af de~
målgruppe, jeg forVenter r.t være i berøring med, de nutidige aktive fra et politisk spektru~

lil venstre for midten,

Endvidere er del mil langsigtede mål med denne antih'arboghandel, at den sbl fungere som
elfri-rulT. for meningsudveksling. Dvs., der skoll være plads til, at folk indbyrd~s ~r uer,jge i
og med, de imeresserer sig for: for~kellig artene socialis:iske teoretikere og konkrete strat~gie~

i den foreliggende situation.

Konkret hvor hit et sjdan m-rum for meningsudveksling så vil blive, kan jeg ikke afgøre p.t,
da jeg ileJ.:/" selv hdl ·"ed. hvor jeg selv Ul:vikler mig hen, og jeg ej he:ler ved, hvad d~r he:t
koncist ror sig lige nu blandt progressive kræfter.

p,j denne bJ.ggrund er det min kortsigtede inleresse at være i berøring med folk ar
forskelligartet so.:ialistisk observ.:lJ1s, gennem denne berming at linde mil eget slåstecl, samt
f3. en fomæmmelse af, h... ilken t):?e korelisk viden, der er behov for, og som findes i bøger,
der ~:1n opkøbes og viderefonnidles gennem et .11llikvana:.

Det er endvidere min kortsigtede interesse at fa forskellige soclali~tiskc tcorelikere l~sl, ikke
mhp. at kunne dem udenad, men derimod for <lt f3. et bredt overblik over den soci.:llislisK
fi!050fi. (Lige nu er jeg sdv nysgerrig på Djilas, der kritiserede lugoslJ.vien i l 950'eme, saml
Mao, der har nogle ove["'{ejelser over guieri!fa-krig, SJ.!Tlt at ti ræst speciel l Trouky).

Hv~rl angir et t~gr~,b, ,,-rdonom, sem jeg ikke kender, et begreb, jeg ikke forstår i den
forsund, at jeg ikke ved, hVJ.d en person, der kalder sig aUtOnaIll, setv mener ,: ·/~ie,

så kan jeg iae foLllolde mig til det autonome ved at sige, at jeg en len er for etler imod.

Tilsvarende med ordet miliLlnt. Jeg kan hverken sige ja eller nej til noget militant, da jeg
ganske enkelt ikk~ ','ed, hvad del betyder at være militant.

Det er endvidere heUer ikke sådan, at jeg lige nu absolut skal vide, hvad ord som autonom
og mllitant konlcret dækker over.

Generelt er det sålede:3 i en politisk kamp, at den afmagt, som kampen søger at rette op på,
da må der pi nogle tidspunkter tages metoder og midler i brug, som :kke umiddelban er
velsete '3.f de herskende. Disse midler, hvad enten det er politisk ;Lcrbalargumentation eller
manifest s1ag~udveks1ing pi gade og vej, vil blive udskældt af de herskende i det sprog og den
"offentlighed", de herskende besidder. Eksempel. Før samarbejdspolitikkens sammenbrud i
40'erne, da var en sabotør kriminel, efter dette sammenbruddet, da var de samme mennesker
fiihe<Jsk"",pere.

Mit eget st1.s~ er etfaring.srnæssigt at ka:mpe hell konkret. hvor jeg befinder ~g geografisk.

Il!•
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...Universitetel har gennem længere tid uden at vide det givet stctte til militante re\'olutionære
ungdomsgrupper. De såkaldte autonome grupper ben~1ter Studemerhuset på KobOlagergade i
København som mødested og det sted har Universiletd gennem mange år .'>l(lUet (lkonoIl11sk.

Journalist Jeanett Diall Amonsen:

Det er her i Kubmagergade, på en af Københavns mest befærJede gågader, al såkaldte
autonome grupper igennem længere tid har holdl til.
Del er grupper. der bl.a. var med i kampen mod politiet efter EF-afstemningen 18. maj
Tidligt i morges skaffede politiet sig adgang til Srudenterhuset og fandt her bevis på at

militante grupper bruger lokalerne som lilholdsted
Ni våben blev beslaglagt; bl.a. flere lange stålkabJer til slå med og et jernrør DesuJen fandt
politiet ca. 20 bannere med anliracitiske slogans.
Ingen personer blev anholdl, da razziaen fandl Sled i husets lukketid.

Sludenterhuser får næsten :.\00,000 kr i cffentiig Slotte hvert år Stonen gives fra Kobenhams
Universitet, fordi huset ofiicielr er et \'ærested for de næsten 30.000 uni\ersiteISStudi:rende i
byen.

Sludenterhuse{ har haft sin egen bestyrelse, men den har ifølge EksrraBladel ikke kunne!
forhindre. at huset i dag domineres <lf ekstreme grupper som Den Rtlde Bande og
Antifascistisk Aktion .

Journalist Jeanett Dian Amollscn:

Hvordan kan det overhovedet lade sig gøre, ut Universitetet har SLouet de her grupper gennem
så mange år?

Rektor O.e N'l'han:

Vi stCluer jo ikke grupperne, alIsa Vi steller en ~lUdenlersocial inslilU(ion, ~om gerne h<lr
ønsker at få frihed under ansvar. Vi har gi\'et dem en frihed, som har været kontrollagt med et
.. en kontrakt, men de har løbet fra kontrakten. At de har villet give frit lejde til folk. som vi

overhovedet ikke har ønsket inden dme, er forfærdelig ærgerligt, men hvi~ har skullet stå og
være politimester hver dag om aftenen. så har det ligesom været en anden instituLion_

Journ:lli5t Jeanett Dian Amonsen:

Rektor Ove Nathan er forfærdet over våbenfundene og har lukket Studenterhuset på ubestemt
tid.
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Speaker Dennekl':~

Studenterrådet ved Københavns Universtilet beklager al der er fundet våben i huset, men
mener at husel hurtigt skal åbnes igen lil glæde for alle de andre studerende

TY2· Lorry onsdag d. 20.10,93 kJ. 19.30

Rektor ved Københavns Universilet Ove Nathan besluttede i dag at lukke de studerendes
mødested Studenterhusel i Købmagergade. Det sker efter ar politiet tidligt i morges fandl
slagvåben i huset.

Journalist Birgitte Lorenlzen:

EkstraBladet kalder i dag Studenterhuset i Købmagergade for en (erroristrede. Og her til
morgen konfiskerede poliJiet disse ni slagvåben under en ransagning af Studenter~u.seL
Del var Rektor ved Københavns Universitet Ove Nathan, som ha\'de anmodet polmet Dm at
ransage Studen!erhusel.

RektOr Ove Nathan:

Jeg har det dårligt. Jeg er forfærdet, fordi ... Studenterhuset er en meget smuk ide som sådan,
om at have el samlingssted for københavnske studerende som .. gik på Iværs af alle fags kel og
læreanstalter. Så derfor er del forfærdelig ærgerligt, når den ideen svigtes af. dem. der
skulle have båret den frem, så stedet istedet forvandles til noget helt ander
Vi lukker det! Og så længe jeg er rektor, så bliver det ikke åbnet igen, fordi at jeg har ikke
tiltro til at vi kan drive del med rimerig styr, ener sin oprindelige ide i midten afKøbenha~n

Og d~t er del eneste fornuftige sted at have det. Så vi må se i øjner:e, at det kan man :lltså ikke
klare i en stor by idag.

Journalist Birgitte LOrentzen:

Ove Nathan vil ikke oplyse os om, hvad der egentlig fik ham til al bede politiet om at ransage
Studenterhuset.

ldag holdl et chokeret Studenterråd ved ~benhavns Universitet pressemøde.

Præsidiemedlem Niels Bukholt:

Studenterrådet tager afstand fra alle fonner for fremslilling og opbevaring af ....åben og vi tager
afstand af enhver brug afvold.

Journalist BiraHte LorentzeIl:

Hvorfor tror du at Ove Nathan har anmodet politiet Dm al ransage Studenterhuset?

Medlem afSludenterrådet Lars Melill:

Han må have fået nogle oplysninger, som jeg ikke kender, Dm at der må have været noget
interessant al finde. Jeg ved ikke af/n:em, og det .. der må ....ære noget mere for otte
slagvåben er ikke nok til at tage og lukke hele huset

Jourmllist Biraitte Lorcnt1en:

Det er ingen hemmelighed at der gennem den senere tid har været en del intern strid i
Studenlerhuset. Forskellige interessegrupper har bevidst modarbejdet hinanden.

Medlem af !\'1oderale Studenter ChriHi:-.n Hesselberg:

Det har jo vist sig nu, al der er en enkelt gruppe i huset. nemlig Regnbuen, som har produceret
vaben, mulig...·is med henblik på ... \'erdensre... olulionen eller sadan et eller andet fiJldkomment
inferirlrt. Ogjeg havde ikke drømt om. at de ville gå så langt ud. At de ville ga til.de her
ekstremer. Jeg har godt vidST, at Regnbuen diskuterede, eller var meget venstreonenrerede, at
de diskuterede terrorlsme og lignende på et akademisk niveall. Det er fuldkommen acc.eptabelt
Dg nannaIt, men al de nu også begynder og bevæbner sig med slagvåben og hvad ved Jeg. Det
er fuldkommen over ge~'ind, og resultatet kan kun være, at Regnbuen kan simpelthen ikke
være i Studemerhuset mere. AlBa det må næmle sig en ulOvlig forening, der må oploses ved
dom

Journalist Dircrilte Lorentzen:

Vi har fundet frem lil sagens hovedpersllner, de mistænkte nemlig gruppen Regnbuen..Og J
har eksisteret siden 1985, som J sranede som a!lernali.... psykologiske Rådgl'..ning. Og Siden er
det så blevet bredere budskaber. r har sociale politiske budskaber i Jeres program. Og bia Slar
der i programmet Vi tager re ... olutionære og undertrykle problemområder op med det (onnal
at forandre Dg forbedre verden. l'.Ien hvor langt vil l gå :

Stud. pSYCh..-\nne JOllsson :

Ja hvor langt .... il vi gå. Nu kan man sige,al der er maske i sig sel ...· en skæv made, ~t ~porge på.
fordi at hvis man vil forandre verden, sa gælder de. selvfølgelig hel<.: verden, og sa VII man
selvfolgelig gå hele vejen. men

Journalist BiraiHe Lorenlzen:

Men jeg spørgertil .. ?

Slud. psvcb. Aline JlJnsson;

Men det er at forSlå som. al man tager h.....ert skridt ordentJigl, Dg man kan sel'vfolgelig slIlde
på problemer
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Journalist Birgitte Lorentzen:

Grunden lil illjeg spørger, del er selvfOllgdig fordi, l idag bliver beskyldt for at være
terrorister. Og så skal l selvfølgelig også have rellil at svare Kan l forklare hvorfor al der var
våben i Studenterhuset ?

Stud. psych. Anne lonssol1 :

Altså nu er våben jo nok så meget sagt. Nu .. altså der er åbentbart mange, der deltager i
hetzen. !om måske har deres grunde dertil, hvad de så er det ved jeg ikke. Men

,Journalist Birgitte Lorentzen:

r-,.·len .... vi så her på indslaget, al der var nogle lange køller og der var. o....enikilbet noget
omkring som kunne fungere som håndtag. Vil I afvise at det er våben?

Stud. psych. Anne Jonsson :

Det er vel først våben i det øjeblik de bliver brugt, og de der ting er aldrig nogensinde ble~·et

brugl. Men.

JOurnalist Birgitte Lorentzen:

Men hvorfor er de blevet bragt til huset?

Slud. psych, Anne Jønsson :

Det er bragt Lil huset lige efter at bombedrabet mod Internationale SocialiSTer skete og der der
skulle holdes et ston antiracistisk mode, hvor at centrale personer som er blevet mordlruet tit
skulle være der.

Journalist Birgitte Lorentzen:

Det vil sige de er ble....et bragt ind for al l.."UlUle fungere som våben i en given situation ')

Cand. psych. Kalle Birck-Madsen :

For al kunne forsvare sig. For al "-"Unne forsvare sig, og 55 har man senere haft en intern debat
i huset, al vi må finde en anden måde al fa en sikkerhed på, ikke. Og der var s5 meningen at de
skulle fjernes. Ok del er så ikke skel, og det er beklageligt og det er noget 1011.

Journalist Birgitte Lorentzen:

Jamen men hvorfor har I ikke skilt Jer afmed dem?

Cand. pnch. Kalle Birch-Madsen •

Del er en forglemmelse.

Stud. psvch. Anne JOIlSSOll :

Det er simpelthen en forglenmlelse og ... del er ikke.... nu siger Christian så der at der er
blevet producerel våben... Overhovedet ikke så ligger der, jeg ved ikke hvor mange tusind
kilometer våben nede i den danske undergrund. Fordi det der er telefonkabler og der er ikke
noget som ... og de er bOljelige. Og at den måde de er filmet på, ser de meget længere ud .

Journalist Birgilte Lorenlzen:

~Ien nu er der altså fundet nogen sta....e i Studenterhuse(, hvor I er. Og I indmmmer at det er
nogen I har fået bragt ind til at forsvare Jer i en given situation og I ... de skulle have været
ude igen. Fortryder I ikke, at I ikke har fået dem ud?

Cand. psych. Kalle Birch-!\Iadsen :

Nej for. jo meget, virkelig meget at de ikke er kommet ....æk, ikke ~len der synes jeg at
man sb.! huske at se på, hvordan denne her sag egentlig kommer iSland. Og den kommer
faktisk istand på den m5de aT der i huset længe har \·æret Slfidigheder på et punkt og de! ....ar i
89 og deL er på den måde at jeg ... meget mod min .... ilje bli ....er trukket ind som central person.
Jeg reagerer mod et hus, der begynder at fiJngere ved at man håner hinanden, man fornedrer
hiuanden, man Iy....er. Der kommer også nogle konkrete mordtrusler mod mig som person.

Journalist lliroilte lorenlnJI·

Du mener altså.. aT der er nogen, der har plantet denne her his tone i ... , for al komm~ Jer til/iv'>
på en eller anden måde?

C:lnd. psych. Kalle Birch.M:ldsen :

Egentlig temmelig klart fordi.

Journalist Birgilte Lorentzen:

Men har I så ikke lacklel den forkert For så skulle I jo vel holde Jeres sti ren og ikke haw
våben sådan er sted?

Stud, psych, Anne Jonsson :

Vi opfalter der jo ikke som våben

Cand. psych. K:lJle BiCl.:h-Madsen :

Der er jo ikke os

Slud. psych. Anne J(Jnsson :

Vi opfatter det faJ....,isk som ganske uskyldigt. Og de er heller aldrig blevet brugt, altså det er
en nødværge-silUation .... Og terrorist..
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Journalist Birgitte Lorentlen:

Men men nu er der jo sket det så, at Studenterhuset er blevet lukket idag på baggrund af de
her våben. Kan det ikke ærge Jer lidt?

Cand. psych. KlIlle Birch-MlIdsen :

Jo. Vi l..-unne have gjort noget andel omkring den strid der hllr været, fordi den strid handlede
også om at rehabilitere hagekorset i Studenterhuset i billede af, at de kristne og de fremmede
er fjenderne og har kldelagt den danske folkesjæl. Da vi så .. hvad hedder det '. reagere: fra
Regnbuens side, så bliver det socialisterne, der så bliver fjenderne og har hetzen faktisk kørt
mod os lige siden.

Journalist Birgitte Lorentzen:

Okay men der sker nu nok det. at de er ved at ...de er ved at Lage stilling til om I skal
ekskluderes afSludemerhusel, hvordan vil i prøve al rydde de her misforståelser afvejen
meget kort ~

Cand. psych. Kalle Birch-i\ladsen :

Vi har jo selv selv overvejet at gå til en Vi har været til en advokat omkring alle de htk
ting tidligere for et års lid siden og _.. og har overvejel det igen. Men der har så Jigget den al
for ikke at skabe større problemer i huset håbet at man har kunnet løse det internt, har vi ikke
gået Iii en advokat.

Journalist Birgitte Lorentzen:

Okay

Stud. Anne Jønsson :

Og jeg vil godl her ril sidst lige, vil jeg godt sige, at jeg synes det er beklageligt at
EkstraBladet .... hopper med på den historie, fordi det vil vise sIg i løbet af de næste dage, at
den er fuldstændig udokumenterel.

Journalist Birgitte Lorentzen:

Godt. Men jeg bliver nødt til al stoppe dig her. Men I indrømmer al!så al det var Jeres egen
fejl og de våben var der og det var en fejl ... at de ikke var gernet ?

Stud. psych. Anne Jønsson :

?~~T?m?r,,?.gg~~~?~?~?Tr:l?~?~~??~t?~????T??????????????????

. '-,
.~ ~."':::__ .::..:.:.:"::"--2:.o;,-~,

TV2 1s nyheder torsdag d. 21.10.93 Id. 19.00

Journalist Jes Dorph-Pedersen's iJllroduklion i oversioten:

Autonome forbindes med hætter og vold, men virkeligheden er mere nuancerer

Indslaget

Journalist Jes Dorph-Pedersen :

..igår blev Studenterhuset i København lukket, fordi KDbenhavns Universitet mener at huset
styres af nelop autonome grupper. Det er en broget skare, med et væld af mere eller mindre
ekstreme meninger.

Journalist Jeanett Dian Amonsen ;

Hælter, brosten, ballade! Sådan fremstilles de Automone_ Men faktisk er det de Autonome
meget andet. Der er nemJig et ....ilYar af autonome grupper med meget forskellige holdninger.

Gertrud fra AFA:

Det spænder jo heIL fra maoister til miUoaklivlsler. Derfor kan man ikke sige, al nu har de
autonome igen lavet en <U.."1ion_

Journalist Jeanett Dian AnIOnsen :

Del hele stanede med BZ-bevægelsen og de besatte huse. Etlerhånden ble.... de smidt ud af
husene, og kampen mod politiet trappede op. BZ-miljoer dode. og det Autonome miljø
opstod. Grupperne findes overvejende i Københa\l11. Ordet autonomi betyder selvstyre. og
netop ulysten mod struktur og ledelse er faJ..."1isk noget af det eneste, der binder grupperne
sammen. Der er folk. der arbejder kullurelt med musikarrangememer og bogcafeer. Der er
folk, der får ungdomshusene til al fungere. Og så er der kampen mod racisme· noget som
næslen alle Autonome er enige om; I Hillerød deltog de Autonome således i en demonstration
mod Den Danske Forening. En fredelig demonstration i S~nderjylland mod den tidligere
SS-mand Thies ChrisLoffersen, var arrangeret af en autonom gruppe. Amifascistisk Aklion_ De
driver også en Cafe i Blågårdsgade i Københam.

Gertrud fra AF--\. :

Jeg har imet imod at gå under betegnelsen autonom, da det betyder sel'..styrende, og det mener
jeg helt klan, at vi også står for.
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Marie fra AFA:

Man kan sige, al det kan være en hæmsko i situationer, hvor vi for eksempel ønsker al lave en
demonslration. som er meget bredt indkald! ~ hvor vi ønsker, al der skal komme mange
mennesker og deltage i vores demonstration - hvor mange vil være afskrækket af betegnelsen
autonom, fordi de forbinder det med noget voldeligt, og at der vil være meget pOlili, og de
måske vil kunne udsætte sig selv for ... la for vold af en eller anden art.

Journalist Jeanett Dian Amonsen:

Og der er da også enkelte ekstreme grupper blandt de autonome. Grupper, der hylder brugen
afvold, og sam accepterer kriminalitet Grupper som Den Røde Bande, Kollektiv for
KOmmunisme og Autonome Revolutionære støtter den nu oomte posmr.·er Marc Rudin. De
demonstrerede dagligt under retsagen. Den Røde Bande mener, at bankroveri er en legal
måde, at skaffe penge pA. To medlemmer er domt for bankrøveri.

Kvinde d"f ikke præsenteres:

Jeg mener at det er en retmæssig tilbageerobring af nogle penge, der i virkeligheden tilhorer
folk.

Jonrn.:llist Jes Dornh-Pedersen:

Og om en lille måned ,d. 17. november, stai1er relsagen mod de Autonome, der blev anholdt
under gadåampene i København, natten eiler EF-afstemningen.

TV2/Lorry torsdag d. 21.10.93 kl. 19.30.

Og om en lille måned, den 17 november, starter rersagen mod de Autonome, der ble~' anholdt
under gadekampene i København., natten efter EF-afstenutingen.

TV2/Lorry torsdag d.21. 10.93 kl. 19.30.

Journalist ???????????????'s introduktion i oversioten :

........ Men den politiske al""tivitet blandt de studerende er faktisk på rerue De har alt for travlt
med at studere de studerende. Med ReklOf Ove Nathansen5 lukning af Sludenterhuset bliver
det endnu sværere at få de studerende til nt deltage i politisk aktivitet. Del mener en gammel
68'er.

Journalist Anders Stahlschmidt:

Igår blev Studenterhuset i Kilbmangergade lukket efter en politirazzia, hvor ni 5tykker kabel
blev fimdet og beslaglagt. Kablerne var beregnet til al forsvare sig mod eventuelle voldelige
angreb under el arrangement mod racisme. En gruppe psykologiswderende der kalder sig
Regnbuen tog her i Lorry igår ansvaret for at slagvåbene befandt sig i huser og beklagede det.
l EkstraBlauet blev Studenterhuset beskrevet som en terrorist-rede, styret afrevolutionære
studenter. Revolutionære ideer er ikke noget nyt på universitetet og det der med at berede sig
til kamp er hener ikke noget n)1. Det fOi1æller tidligere student Finn Ejnar Madsen der her
tiltvinger sig talerstolen under årsfesten ved Kobenhavs Universitet i 1968

C.:lnd. psvch. Finn Ejn.:lr l\ladsen :

I min tid var der var der ikke el-kabler, men der brugle vi stokke under nogen gadekampe
med politiet, som fandt sted foran Saga biografen, da der ... ble.... spillet en fIlm som hedder"
de gronne baretter" • som skulle vise hvor herligt amerikanerne opforte sig i Viemam. Og da
havde vi også stående stakke med granrafter, som var bnlgt på de! tidspunkt der

Journ.:llist Anders St.:lhlschmidt:

Flt:re mener- at politisk aktivilet iaktisk er på retur i swdentemliijoet.

Betvrelsesformand Studellt~rhllselErik Albrechtsen:

Man render efter eksaminerne, altså, SU·piskell knalder så hårdt,.så de studerende er
simpelthen nødt til ... altså de føler sig ihvertfald presset lil ikke at. .. ikke ikke indvotvere sig
for meget i noget arbejde. De tør simpelthen jkke og .. med de nye stopprøver, der bliver
indfint nu her, så bliver det garanteret endnu værre.

Jonmalist Anders Siahlschmidl:

Vi har talt med to medlenuner afRegnbuen, der angiveligt skulle være en del af den omtalte
terrorist-rede. Gruppens fonnål er at hjælpe studerende og andre med psykiske problemer og



j
1
f

som der står i deres program; tage socialpsykologiske, revolutinære og undertrykte
problemområder op lil debat.

Slud. PSYch. Anne Jøns.';on :

Altså., del revo.lulionære ligger egentlig i, at man ikke vil finde sig i de .... _.grænser der på
forhånd er sat for en - ovenfra. Og d... det måske sådan en meget bred måde at ud[rykke det
på., men det udtrykker det egentlig meget godt.

Journalist Anders Stahlschmidt:

Hvad hvor ligger der i det? Allså, hvad hvad hvilken handling fører det til ?

Stud. psych. Anue Jønsson :

Det handler om konsekv~nt udvidelse afhandlemuligheder, hvor de er for snævre_

Journalist Anders Stahlschmidt:

Hvad hvad vil det så sige for praksis?

Stnd. psych. Anne Jønsson :

For menneskeligt liv.

Slud. pnch. Jesper Lund:

Du du tænker måske på, hvilke hvilke midler man så vil tage i.brug ?

.Journalist Anders Stahlschmidt:

Ja.

Stud. psych. Jesper Lund:

Fer for at nå det mål, som er et bedre samfund. Et samfund uden udb)'1:un;j Men altså, det del
står ikke klart nu. Det må afhænge af den historiske udvikling.

Journalist Anders Stahlschmidt :

Det vil sige der ...

Stud. psych. Jesper Lund:

Altså, jeg vil ikke afVise, at jeg tager våben i bånd en dag. Altså på sanune måde som det er
der yel ingen i den danske hær, der vil afVise. Altså der der er nogen ting man vil kæmpe for
og der er nogen situationer, hvor nogen midler er rimelige, og andre midler ikke er rimelige.

Og altså, terror mener jeg aldrig nogensinde kan blive rimelig, men at bruge .... skal man sige
fYsisk magt. Nå men, d~t kan godt være, at det bliver rimeligt og rmdvendigt en. dag. Det ...
men altså jeg kan alts~en fremtid ... nænne sig, hvor det er sådan tingene står.

Journalist Anden Stahlschmidt:

Når når du nu har set det klip derinde, rar du så indtryk af, at det er nogen terrrorister Yi
sidder overfor?

Cand. psych. Finn Ejnar Madsen:

Næe, det gør jeg såmænd ikke. Det er sådan nogen meget almindelige psykologistuderende
som er anti-racister og som har oplevet, at de .. under demonstrationer, somjeg tror de har
deltaget i, er blevet overfaldet. ..... enten af roekere eller af politifolk. Og så lænker jeg at nu
vil de tage lil gensvar. Altså, det nænneste jeg kan komme terrorisme efter bogen her. t,.'jen
andre ord, hvem er det, der søger at skræmme hvem her? Ja så vil jeg sige EkstraBladet søger
at skræmme befolkningen, og en uansvarlig rekl.Or søger at skræmme de smderende ved at få
lanceret sådan en sag her. Det viljeg sige, det er tenunlig terroristisk

Jonrnalist ?????????????:

Flere af de studerende er utilfredse med al Oye NaLhan, og ikke Ove Nathansens som jeg kom
til at sige i oplægget, al han lukkede Studenterhuset. Uden at have henvendt sig til
Studenlerhusets bestyrelse først

TV2/Lorry Larsdag d. 21.10. 93.

Journalist ?????????????:

.... der nu har fået Sikkerhedspolitiet på Københavns Politigård til at gå ind i sagen. De to
aktivisters udtalelser j TV2/Lorry har gjort, at vi "il afhøre dem om bia. deres forbindelse til
våbene i SludenterhuseL, siger kriminalinspektør Jorgen B. Frederiksen tilos idag. løvrigt
besluttede bestyrelsen for Foreningen Studenterhuset ved et ekstraordinært møde igår, at
ekskludere de to medierruner. Derudover besluttede bestyrelsen midlertidigt at suspendere de
tre aktivitetsgrupper Regnbuen, Studerende mod Racisme og gruppen Yggdrasill.
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ned i jorden og overleve på ganske lidt f"de.
Arbejderne, der er blinde, lever som regel
hele deres liv under jorden og bruger tid til at
skarre føde til dronningen og made larverne,
og hel<: lermilsamfundet forsvares .-af de
aggressive og veldisciplinerede .......Soldater.
Termitter er i s.and til at påføre en bygning
betydelig skade, og når de f"rsl har fundeL e;{.
et hus vil de blive ved med at grave ;
fundamentet og udbygge der<:s termitbo.

Termitter i Studenterhuset ?

sv:tr !il David;

På modsætningsfuld vis tror jeg også det er
sådanne uenigheder som beskrevet under
punkt 3, al David forsager at lage op, nA.r han
kalder de historiske dokumenter (og derved
faktisk hele studenterhusets historie) for
socia/isliske dogmer & jlosklr:r og frygter at
Husavisen bliver lil et kampagJleskriff".
Davids indfaldsvinkel bliver blot en bestemt,
meget uheldig og ikke særlig konstruktiv,
måde al behandle de uenigheder og
interessemodsætninger der eksisterer: Nemlig
ved at ligge op til al vi helt sJopper
diskussionen.
Del er desuden karakteristisk at David i sin

argumentationsform på ingen mA.de forholder
sig indholdsmæssig! til uenighederne, og det
vil glæde mig hvis David til næste Husavis
ville f"fs"ge at forholde sig til dette på en
konstruktiv måde. Allså noget med hvor,
hvordan, og hvorledes David helt konkret
og ;",lholdsmæssigJ er uenig i det givne
historiske dok"Ument, sammen med nogle
tanker omkring /lI'i/kc drømme, onsker og
perspektiver hall mener det er vigtigl et
studenterhus skal rumme.

For ikke at deba!len herom skal blive renI
polemisk, er del nodvendi~"1 indledningsvis at
gentage, hvad del med "ideal typiske
interesser" kan være godl for - nemlig at
SLOtte en dialog om interesser; "som et
udgangspunkt for el arbejde hermed vil Jeg
forsøgsvis opstille S idealtypiske relevante
interesser. Disse skal ikke forståes som lig
med konkrete personer eller grupper, men
som analytiske abmaklioner (Husk det!),"

Karslen

David beskr:';e~ i sin reaktion på min artikei i
sidste nr. af Husavisen en idealtype, som
angiveligt mangler: terminen.

3) Historiske dokumenter er også at betragte
som en mulig indfaldsvinkel til at diskutere de
mange uenigheder og modsælningsfulde
interesser der ligger mellem folk og grupper i
studemerhuset
I de historiske dokumenter kan man læse om
de dmmme. ønsker. perspektiver etc. som der
gennem tiden har været i huset. Interesser
som Sladigvæk er tilstede i husel, og som der
næsten med garanti ikke er fuldstændig
enighed om i dag. Men hvori ligger
uenighederne ? Og hvis man ikke føler sig
dækket ind af de drømme, ønsker og
perspekliver som husel gennem sin historie
har udviklet: Hvilken retning "nsker man så
et studenterhus skal tage?
Der mangler i hoj grad en kl'alijiceref og
indholdsmæssig diskussion i huset om dette,
og de historiske dol-.-umenter kan her være
med Iii at fremme en sådan.

2) Udover at et "genøptryk" af de historiske
dokumenter varetager en fonnidlingsopgave,
ligger de også op til en diskussion af husets
historiske erfaringers betyllt1ing. Altså
spørgsmålet om hvorledes vi bygger videre på
de erfaringer der allerede er i huset i dag.
Hvordan undgår vi at lave de samme
fejltagelser to eller nere gange ? Hvilke
muligheder og begrænsninger udsiger
historien noget om ?
En viden som er vigtig at have med sig i det
fremtidige arbejde med at opbygg<: og udvikle
et levedygtigt studenlerhus.

karakt<:r den gor i dag etc. er del bl.a. vigtigt
kende hislOrien bag studenterhusel. Der er en
jormidlillgsopgGl-'e som stiller særlige krav til
de personer der sidder inde med denne viden
(de "gamle" i huset), men det er også en
opgave som Husavisen må tage alvorligt. Vi
har som Husavis muligheden for at række
bredt ud, og mulighed for at bringe de
historiske dokumenter som måske kun få har
anet eksisterede og som måske endnu færre
har haft mulighed for at læse.

David Kendal

l) Studenterhusel blev som bekendt ikke
bygget op på en dag, ej heller er det et hus
som universitelet i al sin godhed & kjærlighed
har skænket os. Huset h:'l.r en lang historie bag
sig med hA.rde kampe, nederlag og sejre. For
derfor overhoved at kunne forslåJbegribe
hvad studenlerhusel er for en swrre1se,
hvorfor stedel ser ud som det gor, hvorfor
den demokratiske struktur i huset er opbygget
på netop en besreml måde, hvorfor vores
forhold til universitelet antager netop den

Vi har som bekendt fra redaktionens side
valgl at "genoptrykke" forskellige indlæg fra
Studenterhusets historie. Dette skal ikke, som
David gør de:. belTagtes, som en måde at
"fYlde HUSlvisen ud på", men som en vigtig
opgave, også Husavisen har et medansvar for.
Opgaven rummer mange vigtige aspekLer,
0I1;J1 jeg skal her nøje$ ,·,>::d ~t nævne Ifl~ iiJ de
for mig at se vigtigste:

Svar til David Kel/du/.

Omkring "Genoptryk ll uf
historiske dokumenter:

DCI skal ben\:L'rkcs, at h::spcrs indlæg ikke
nodvcndigvis eJ dækkende for rcdilklioncns
holdning, som d;t fejlagtigl fn.::mg5r af Davids
indlæg.

TERM:ITIEN: Disse små hvide myrer er
karakteriseret ved deres evne til samarbejde
og deres imponerende udholdenhed. de er i
stand til selv i vanskelige lider, at grave sig

Tak til Redaktionen for Husavisen. Del er et
længe tihrængt forum for udveksling af
oplysninger og meninger, som forhåbentlig vil
blive benyttet flittigt afhusbrugerne.
Første nummer havde mange interessante
indlæg og en del knap så læseværdige. Det
slog mig, at Redaktionen udvisle en kedelig
tendens lil al ville nfylde ud" med genoptryk
af gamle hus·skrivelsec. Del er min
overbevisning, at delte hurtigt vil kunne
forhandle avisen fra et letoverskueligt
infomlalions og debat~blad til en politisk
kampagneskrift som ingen gider læse, og lad
os da prøve at undgå delle.
Ikke dermed sagt, at Avisen ikke skal
ind~holde klare politiske tilkendegivelse.
Delte kan slet ikke undgA.s, men lad i del
mindste indlæggene have en eller anden
forbindelse med, hvad der sker i Huse! i
stedet for blot endeløse omformuleringer af
socialistiske dogmer og noskler.
Disse "genoptryk" har en vis forbindelse med
et andet indlæg i 1. nummer afHusavisen, der
vakte min interesse; nemlig en gennemgang af
4-5 ideahyper af Husbrugere, hvoraf kun
"Idealisten" fik nogle af disse velkendte
positiv noskler med på vejen. Hel af kali mali
formodentlig slutte, at Redaktionen opfordrer
d~, der f"ler sig omfallet af de resterende
idealuyper til enten at ændre stil eller ændre
opholdssled.
Der blev bia. anvendt dyre-metaforer til at
beskrive disse ideahyper, og da jeg f"ler, at i

. hvert fald en ideahype ikke blev præsenteret,
viljeg supplerer:

Termitter

:1
~ ..
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De S opstillede interesser fuldender ikke
billedet. Jeg er [ex. blevet gjort opmærksom
på at "kuhurinteressen" ikke er beskrevet.
"Kultur" ~ er el meget vagl begreb, men
benyt tes ikke desto mindre meget ofte i
debatter og politisk argumentation. Men hvad
er pointen i "kultur"-arbejde7 Og særligt:
hvad er pointen i kUlturarbejde i
Studenterhuset? Som omverdenserkendelse
eller oplevelse, der g3r ud over rent
inteilektueVforme! viden(-stilegnelse)? Som
handle- og oplevelsesfællesskab på tværs af
inleresseforskelle? Som en chance for
mennesker Iii at møde hinanden omkring en
fælles interesse? Eller ...? Lad øs få et indlæg
herom!

Angående "termitter":

Du benytter "termitten" som metafor, som
beskrivelse af nogle særlige menneskelige
virksomhedsformer. De fremhævede træk ved
terminers adfærd og organisation fremsliller
du som "idealtype". Du forbigår her, al den
sammenhæng du skriver ind i - min artikel i
sidsle nr. - omhandler typiske relevante
illleresser. For at analysere, hvijke interesser
ilt huset en termit må have, så lad os opholde
os el øjeblik ved terminer og deres måde at
leve på.
Del, der kendetegner en lermils
virksomhedsform er indfangelheden i et
ikke-bevidst, umiddelbart og individuelt
forhold til produktionen af egne
livsbetingelser. Den enkehe ter;L,lts
virksomhed er ikke reUet mod el fælles
produkt, men er "alliring" af medfødle
virksomhedssekvenser som automatiske svar
på sansepirringer. Derfor kan termitter kun
virke under bestemte snævre betingelser - og

. kan kun bygge termitboer. De er altså
indfanget i en naturlig omverden, hvor de
hver især blindt handler på, hvad de støder
ind i. Og ingen af dem aner på forhånd, at del
er et termilbo, de er ved al bygge.
Denne måde at leve på adskiller sig væsentligt
fra den måde mennesker lever på (- om så
meget af vores samfundsliv alligevel er

- -----------~_.

præget af individuel udleverelhed)
Menneskelig livs(re)produkLion er netop
kendetegnet ved at være kollektiv og
foregribende. dvs. al de enkelte individer
handler ud fra forestillinger og viden om
hvilkel produkl, den individuelle virksomhed
indgår i skabelsen af, samt al disse
forestillinger og denne virlen opbygges
kollektivt.

"Termitten", som du beskriver den, kan jeg
ikke se som el forsøg på at fremstille en
interesse i Studenlerhuset. Snarere er del en
beskrivelse af aspekter af nogle mennesker
adfærd som denne fremstår for en, der ikke
anerkender disse handlingers (eventuelle)
perspektiv. Hvis der bag virksomheden ligger
et perspektiv - begrundede forestillinger om,
hvad virksomheden skal afstedkomme - må
vedkommendes interesse bestemmes ill delle
perspel.."1iv. Hvis der intet perspektiver med
virksomheden, - eller hvis perspektivet er af
privat karakter - indc:bærer dette særlige
interesser ilt en fælles sag som et
Studenterhus, f.x. interesse i al få lov Lil at
passe sig selv uden al blive spurgt Dm
perspektiverlinleresser.

Jeg går ud fra at du i din beskrivelsen af
"(ermitlen" hentyder Lil bl.a. mig; jeg kan i
hvertilfælde nikke genkendende lil dele af
beskrivelsen, men jeg ser mere fremstillingen
som beskrivende aspekter af de
ar~cjd:;be:i:Jbcl:;er, SOffi Stllrlenterhuset for
nuværende udgør, fremfor som en fremstilling
af mine interesser i et Studenlerhus.

Al du beskriver min og andres adfærd som
blind, aggressiv og nedbrydende forstår jeg
sådan sel godt. Der er mange forskellige
projekter og visioner i og med huset, og vi to
trækker ofteSI i forskellige retningec Jeg
kunne - set fra mit standpunkt - også kalde dil
arbejde i Studenlerhusel for "blind, aggressiv
og nedbrydende" t det tror jeg bare ikke
bringer huset videre. Lad os i stedel lage
udgangspunkt i, at vi er uenige, og derfra

snakke 0111, hvo;i denne uenighed består. Og
lad os i debatten herom skelne mellem vores
egne interc:sser og de. som Uni udtrykker.
Sclvøm Nalhan, Raslrup Andersen, AlIin eller
en anden fra Uni fortæller os, at de synes at
det er vigtigt, at Sludenterhllset ser ud på en
bestemt måde, skal vi ikke automatisk arbejde
pli. netop det, som om vi var beLalte
embedsmænd uden egen vilje. Eller lermitter

Afslutningsvis vil jeg så svare ud fra, hvad jeg
gætter på, al dit indlæg er en reaktion på
Ja - selvfølgelig er deL mvprovokerende at
beskrive en ideallypisk interesse som
"idealisten", og jeg tænkte selvfølgelig bl.a.
på mig selv, da jeg skrev den.
Men jeg har også andre interesser 1ft.
Studenterhuset, end de, der udtrykkes i
"idealisten" Jeg er også "karriereløve~, idet
jeg i huset ser arbejdsmuligheder,
hvorigennem jeg, kan lære nogel, som jeg kan
bruge i andre situationer senere i mil liv; jeg
er "Iavs~ idet jeg også har tanken "så lad os
da bare få lov til at arbejde i fred uden alt det
bøvl med resten af huset". Og jeg er her da
også "for sjov" (- selvom jeg sjældent synes,
at musikken er fed) Hvad angår
"antirationalisten" kan jeg ikke direkte se mig
selv heri, men er ikke uberørt at den siluation
af hemmelighedskræmmeri, som - ifølge min
opfattelse - er kommet lil huset med SMS og
Yggdrasill.

Til delte vil nogen måske indvende: "Og hvad
så • ::.lIc h;;.; vi vel sammens<!.!!e intere~~er, C'g
så kan ingen c:kskludere hinanden på den
konto."

Talen om ideahyp;s~c: interesser er ikke med
henblik på at ekskludere nogen, men på al
fremme en snak 'Jm, hvad vi ønsker at udvikle
Studenterhusel ti\. Og her synes jeg, at det er
oplagt at "sammen med andre at arbejde ud
fra en faglig og demokratisk interesse i
ud.... iklingen af en videnSkabelighed for en
bedre verden" er et perspektiv at arbejde på,
og al interesser:. heri må være den primære.
Og det er mil M,b, al alle kan genkende denne

"idealistiske" interesse hos sig selv, og lade
den være drivende i Sludenterhusarbejdel
fremover. Da vil det nemlig være muligt at
arbejde videre uden gensidigt al begrænse
hinanden - ja måske kan man ligefrem
gensidigt slotle hinanden i arbejdet, ud fra
indsigt; Dg liltro til, hvad de andre arbejder
på at skabe.

Jesper

Pressemode 10/5 -91 ;

STUDENTERllUSET

"Vær ikke bange for al stode panden mod
en mur - hvem siger, at del er muren, der
holder"

Tiden er ikke rig på posilive hislorier - så her
er en;

historien om Sludcntcrhuset.

60' erne: Ifm. Universiletets planer om
udflytning til Amager planlægges opreuelsen
af flere decentrale studentercenlre, primært
med henvisning til studentens isolerede liv,
frafald osv.

71: Studenterrådet (SR) og
sludenterbevægelsen bredere sel begynder at
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Desuden vil det allerede indtane medlemskab
ror husakli-."ister sikre C! mere slabih demo
krali~k miljo i Slud~mernusel.
Med ovenstående ser vi umiddelban. al del
aktuelt problematiske i huset kan overvindes
pa en konslruktiv måde. Det vil nemlig gore
del muligt al stoppe "Blame Ine ViClim"·
logikken og andre uværdige nandlenormer.
når den eller de oplræder. Og atle fælles
kræfter vil igen kunne bringe huse l videre
Delle er endvidere ikke bare el håb. Ov~rho

vedel har arbejtl~1 med konlliklen allerede j

praksis med fon udviklingen af el konslruktlvt
arb<:jdende studel1lernusmiljo. Men arbejdel
med kontlikten har også vist, al der skal
bruges flere ressourcer ti! al sikre stormodets
arbejdsdueligned. Denne væsentlige opgave
ror del kommende er der laget hul p3.

b • mulighed for udelukkelse, eventuelt tids
begrænset. ar medlcmmer i tilfælde ar svig og
disrespekl overror hu~<:ts larmalsparagraf,
dt:ls v.erdier og andre medlemmers personlige

integritet.

a - en opsJramning af huse IS tarm5lsparagraf,
der sikrer 3benhed. demokrat"•. re,>pekt for
andres politiske. religioJse og lilosotiske over
bevisning. samt elniske oprinddse, h"'orunder
racistiske, f;]seisliske og nazisliske holdninger
og handlinger er uomkel.

Derimod er der blevel sal rokus på åbent al
involvere alle rele"'ante paner i en re,-!
sion/opstramning ar husets vedtægter på lo

områder:

al deres eneste handlemulighed Iii losning af
denne kontlik( har "'æret sehtæglen: selv at
smide den eller de ud af nuset. son1 åbenlyst
og ved brug af "(lIame Ihe Victim"·logikken
sabolerede huselS demokraliske rora. Men at
bruge sel~lægten som losnings middel er al
ronsælte en demokratifjendsk nandlemåde.
Dcrior er den ikke blevet am'endt.

Dct samlede resllll:lI ar ovenst5ende proces
er. al husets demokratiske procedurer er
blevet undergravet. Den givne konsensus
omkring. at huset ikke kan bruges til privale
ror mål - inklusiv al bruge nusel til hetz mod
andre· er j praksis bl~ ...et sal ud af kran, i
samme grad som disrtspekt som norm har
Iåct lov al ovcrlejre og regulere husaktivislcrs
forhold til hinanden. Del enesle rors\·ar. der
kan medgives denlc,krat"lske hus<lktiv·lster. cr.

Del påhviler gamle husaklivister et slOrt
ansv(lf for ikke al\eretl.:: rra Slilnen .1t ha..'e
..-iel ov.::nnævme :'I3\,lme Ine Viclirn"-logik
den fornødne opmxrksomhed. De greb kun
ind. når det angik andre. og ikke dem seh.:
Dcrved gjorde de d'::l også legitimt. at en
sådan nandlenorm kunne lår lov al etablere
sig i huset. De S!I del kun som rruslration
uv.::r det svære i al lært el ston hus at ktnue·
og alle skotl ha..-e challctn • og ikke. som del
også cr og kan være. en måde skjult at sætte
egne private inIeresser igennem på.
El ansvar ror tingen.::s liIsland på d.::t1e
mllraJe må ogs~ pla..:..:res nos nye nusaklivis
l.:-r Her har der v·ærel lale om. at disse har
stillet del berettigede krav til alle husaklivister
om al Illan skal behandle hinanden ordentligt
Me'n nye husakli..-isler h<lr i haj grad ladet d<:t
være ved delte og ikke sag! grundene lil.
h..-orfor der har værel konllikt imellem de
involverede Nye hus<lktivistcr har milo
undladt at afklare og lage stilling lil, hVlld der
kan sig<:s at ..-ære legit'1n1e rælles·mtercsser.
hjcmhllrende i StudclllcrhllSct. og hvad der er
pri..-ate særimcresscr Derved har konllikten
fikt lov al ronsætte salli særskilte parters
pri\';\le problem.
Også SludelllerhuselS bestyrelse- bærer et
ansvar tor. at dc-I er konllllct~;\ vid!. r\fangst
tor ikke at tilgodese alles interesser har bcsty
rels.::n sogl "at de;e sol og vind lige". Men
hermed .::[ bestyrelsen komm~t til al lade n~nl

0111. at husets aklivister lll~ respeklere hinan
d.::n, også i de ræl!es arbejdsprocesser; Og at
den etkr de, der disrespekteres. ikke nod .. en
Jigvis :.dv "har værel ~de om det" D-:~~~d

il;][ bcstyrelsen bidrag..:t til, III "Blame the
Vi.:tim" h~r fået lov at rorts~ll':- som norlll i
husc-l.
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indtjening eller pri~'ale orgllnisationer. Gamle
husaklivist~r har henholdt sig lil husets hisw
rie Og husets "'cl1tægh:r, og fastholdl. III det
rælle:i i og lar huset er d..:t centrale llmJrej
ningspunkt, og at den po!r~on1ige egellnyllc
tl1~ komme SOIlI rt:SJlt,ll lir dette arbejde, Der
har som sådan. bredl i Sluderl1erhuset, ikke
været nogen .ålJ.gn grundlæggende uovercns·
slenunelser på d~uc: punkt - IlIcn må~ke nok
en lukket. Så desværre har taklingcll heraf
fået lov al uJvikle sig dernen. hvor ringeag
lende. hånende og voldelige ytringer har fået
lov al passere i en sådan grad, at del ikke i
rællesskab har været muligt at stoppe endeligt
op. De husaklivistcr, der har argllm.::m~ret

mod private rond.l i Sludemerhus.tt. har
primæn rorholdt s.ig lil det sagslige, dvs h~·ol·

dan man i fællesskab kunne bringe det
tværfaglige. sociale og kulturelle vidcre Og
så samtidig håbet Da, al gentagen udtrykt
disrespekl ror anJre og for husel~ L'lablerel1t.:
fælles værdier, "'illc gå i sig selv igen. nSr der
ikke blev gåel i c1in,:h på seke disrtspekten
Dene må i dag erkendes 50111 en
grundlæggende rejl. Midler og mål i arbejds
processer hxngcr sammen. ol:; lldcn en
ordemlig arbejsproces ej heller ordelllligl
skabte m~r; så selvrolgdig må der grib<:s ind,
når disrespekt optr.""Cder og gentager sig. Den
d;sre~pekl. der har værel på tale. er mcst
kendr under det eng.:-Iske udtl)'k "D1allle lho!
Viclim". Delle omhandler dels. al den dcr
disrespcklereslhclze~ slilles lil ansvar fur
samme, fx ar den der trues med vold sdv har
været uden om det, '.:lg Jds al personer forer
5ig rr~m .~om on;'~r. og med de line 0!l;~rSlatl's

ser det legitiml at nd\'a:rJige, håne eller I)...·e
overror andre.

Med en sådan logik i busct. dcr betyder at
den personlige integrilet ikke respekt.::rc~. er
h~er enkelts faglighed og overhovcdc-I faglige
diskussioner blevet underkendt i deres bidrag
til fælles udvikling ar vores samlede bctingel·
ser som studerende i Sludent~rhusel. Del har
værel svæn kontinuerligl al arb~jde med det
rælles, når der nele tiden har vær.::l en sump ar
krænkende provokationer at b.::væg~ sig igen.
nem.

De senere år har imidlenid også værel
konfliktfYldte år. Der har værelopgave på
opgave al '"se. og samtidig har der været el
væld af forskelli.ganede inieresser at holde
rede på og tilgodese på bedsl mulig vis. De
enkelte studerende og deres akliviletsgrupper
har derfor ikke bare kunnel arbejde med deres
egne rorhold. men har som præmis· og rorud
• ror egel virke været nødsaget til al arbejde
for, al der også blev lil ...ejebragt belingeiser
lar, at andre og Ilere kunne benytte huset.
Samtidig har husel haft meget få, og på flele
områder slel ingen. midler til r~dighed, hvilkel
har trukket meget store veksler på den frivilli.
ge indsats. Det kan derfor ikke undre, at der i
p~rioder har værel konflikter mht. hvordan
der skulle arbejdes videre med de fælles ting
Dene har selvsagt - af ressourcemangel og
udmattelse· givet anledning Iii situationer ar
frustration hos huselS aktive rolk.

FÆLLESUDTALELSE FOR
MEDLEMMER AF STUDENTER

HUSET.

Problemer og frustration er generelt blevel set
som udtryk for tilspidsede konflikter. Sådan
ne kan løses gennem el slOrre og bredere
fælles løft. De konfliktende interesser er
derfor i fællesskab søgt udredt mht, hvordan
de og huset kunne berige hinanden. S~ledes er
det gang på gang blevet muligl at løse lilspid
sede konfliktcr på en liJfredsslillende m~de,

således at arbejdsprocesserne i huset kunne
afVikles ordentligt og under gensidig respekt
ror ninandens personlige integrilet • men dette
endnu med undtagelse af een konflikt, der nu
i en lang periode har kunnel røre et slags
selvstændigt liv i huset. Det er en konflikl.
der omnandler om huset kan bruges til privale
rormåi eller ej. fx brug af husel lil privat

I de senere år har Studenlerhusel gennemg5cI
en voldsom udvikling. fra at være el hus i
dvale fra dets stall i 1984, ventende på under
visningsministerens endelige godkendelse, der
fDm kom i 1989, og frem til i dag. hvor huse!
har opnået driOso"'erenskomSI med uni...ersi·
telet, er huset voksel (j] at være et hlvende
Sled for sludenlcmkliviteler.

f
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Det fælles for de to konflikter· som har vidt
forskellig omdrejningpunkt - synes imidlertid

En særlig konnikt har imidlertid ikke endrllJ
kunnet t~nde en losning. Del er en konflikl.
der i personaliseret form har omhandlet. f~lk

fra Reunbuen in folk fra SMS. Dette ~r Imid
lertid ikke den eneste konniki, der ikke har
fund eL en løsning. Der tænkes her på den
,giln1ll! konl1i\.a mdkm folk tra best} rdsen ifl
folk fra cafegruppen, hvor miden særligl gik
mellem Johan Hansen og ;-'!orten Svendsen
på del pun\.;t, der omhandler cafeens aUlOno·
mi, dvs om cafegruppen sbl forblive besty
relsens gruppe og pengetank. eller om
cafegruppen skal være autonom og indgå i
hllSet i repræsentantskabet på lige fod med
andre gruppen. En lilståels~ af autonomi lil
cafegruppen vil nemlig betyde, al bestyrelsen.
for at o... e indllyddse. må gå via repræsen
tanLskabet eller gennem stormodel og gene
ralforsamlinger, medens cafegruppen sa
primært Slår til ansvar overfor repræsentanl·
skabet, stormøder og generalforsamlinger. og
først i anden omgang lil bestyrelsen. Denne
sidsLe konflikt endte, da i'>-lorten fra cafegrup
pen ~ og med standpunktet autonomi - trak
sig fra huset. Og det er ikke sener~ noge~,

der har laget det op. Det er dog Ikke mIt
indtryk. at dette løSle konflikten. Den blev
bare begravet. Og dermed også sagt. at jeg
opfauer den som en strukturel problemst;l~

ling.

TO KONFLlKfER.

l Fællesutltalelsen nævnes del. al del i\.;ke bn
undgås, at det kommer lil konOikler, nar
mennesker skal prøve al arbejde saml\len Det
er derfor vigtigt at arbejde ordentligt med
konflikter. idet de peg~r på noget omstridl,
der kræver en r.~lles afklaring og personlig
stillin"tagen. Løsning af konflikter er derfor
forud;æLningen for, at arbejdet kan gå "idere
på d~n bedste måde.

denne Sill1101enhæng er SlUdenterhusetS hislO
rie O" del er min e"en historie i Sludem~rhlJ
se;, idet jeg selv e~ part i den konJlikl. som
FæJlesudLalelsen sigter atløs~

Simon .Jgg.:r

-------

Som een af de, der har været med lil at
formulere fæJ1esudla!:'lsen. skal jeg give den
nogle ord på vejen. kg vil pmve at sætte den
ind i den sammenhæn3, hvor den· ud over på
generalforsamlingen - også hører hjemme. Og

Dl::t jo/gem/l! oplæg ~r ~krt!l"l!l .1"011/ /o/l!J)opir
III tie" ilys Ol'/!T5låcd:.: ge:wraljor.mllJli/lg Da
der ikke mr rid lil, al det klllllle sig!!s i sin
helhed, bril/ges del d.:rjor ha. Og d!!l hrin
ges også jonli def illd.:holda nogle /liere
gl!/lerdle hl!traglm'Jg.:r ol"er I!/I særlig
prohfl!/lJsliffing: def I,!lydiges probll!/JI.

VEDRORENDE FÆLLESl/D
TALELSEN p,\.. - GENERAL
FORSAMLINGEN.
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den er for uh}rlig. Og h...·or lanken om, al den
kunne ....ære lilfældCt, ikke får Io.. at blive
lænkl, saledes at der bli ....cr handlel for at
afklare, 0111 det er \ill:<:ldet eller ej • for det er

for sent!
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al være, al det for udenforstående var
nærmesl umuligt al komme til klarhed over,
hvad de handlede om. Nu ved jeg ikke, om
der Vaf nogen. der bad bestyrelsen og
cafegruppen Om at lade konlliklen ligge; men
der er i hvert fald mange, der har bedt folk fra
Regnbuen om al lade konflikten ii\ bestemte
folk - Per Olsen og Pelle Duhl - ligge. Og så
Slane på en frisk. Og del med del offilaJ{e
argument, al del var umuligt at komme til
klarhed OVer "stridens æble 6

• Og endvidere
også med det argumem, at der var andre og
mere vigtige konflikter og opgaver, der
forsvandt eller blev underprioriteret.

STRIDENS ÆBLE.

Dette har så endnu ikke været muligt. men
det er mit håb, at Fællesudlalelsen kan lose
konflikten. Stridens æble er her placeret i
modsælningen mellem, at det fælles i hilset er
det cenlrale omdrejningpunkl. hvor den
personlige egennytte må komme som resultat
af et arbejde hermed. eller om man kan kræve
al bruge huset til rent private formål, og der
uden al man skal forholde sig lil det fælles i
og for huset Der har som sådan aldrig været
en åben formuleret uenighed herpå: det er det
fælles. der har været del fælles udtalte stand
punkt.

Men som den involverede pan har det allige
vel været en Sirid om en ren prival forholden
sig. der har været omdrejningspunklel.
Kronen på værket i detle er den ret åbne
opfordring i Per Olsens brev til sidste
stormøde til at likvidere mi~. for herefter al
kunne høste historiens hyld~st og bifald. Jeg
citerer: "Del er i øvrigt Per Olsen opfattelse,
som Crowley Scholar. at Hr. Kalle Birk
~Iadsen minder ganske meget om den beryg
fede propagandist George Sylvesrer Vlereck,
som var Kejser Wilhelms og senere Adolf
Hitlers første mand i den· amerikanske kontra
spionage; og som Alejsler Crowley, og senere
den allierede konrraspionage, så sig nødsaget
lil at svindle, siden standse. Viereck var kendt
som en mand med store talegaver, manipulati
ve evner. en gruppelndpisker, ingen moralske
skrupler, lota! fanatisk loyalitet med sine

mestre. og så lroede han at han var meget
kJog, Som alle dcr er ofre for o'o.-ermod blev
Hr. Viereck til slut den lille HislOrlen
dømmer hllm som en polilisk charlatan &
skurk, efleniden er taknemmelig mod de der
sane en stopper for de tyske s/ormagtsplaner"
(Kan noLal til grupperne l Sludenter-Huset,
ti! Beslyrelsen. Rek10ralel &.c, sep 1992,

s.3).

STARTEN,

Det stanede ellers tilforladeligt Del stanede
med at Per kom t"11 et husmode. Det ~·ar fM
cafeen havde åbent mere end nogle uger dIer
månedsdage om aret. Med sig havde han en
konlakt med mange små bogforlag. bIa socia
listiske, sagde han. Husel ville kunne tjene lidr
penge pol al sælge dem. Og han ha....de også
een, der kunne Slå og sælge dem - Olen
selvfølgelig skulle han have nogec for del
Den person var Pelle, Husmode!s standpunkt
var, al det var en god jde • man~e studerende
lever nærmesl af al æde boger - men del
beJste var, at man ikke fik penge for at ,,-elge
dem. Indtjeme penge matte samlet ga til
huseL Desuden var der problemtt med at
sikre b.øgerne, når huset stod lomt om naUen
Udgangen på husmodet blev, al Per. Pelle og
en person fra husel skulle arbejde ~·idere rJled
ideen. og de problemer der var blevet næVn!
- og så melde tilbage med en modelskitse til,
hvordan det i praksis kunne foregå. Der kom
aldrig en lilbagemelding - ikke for lang tid
efter og i forb'mdelse med andre sager, h....or
folk i husel blev beskyldt for at have jordet
idf'('.n!

OM UHYRLIGHED.

Man kan spørge sig sdv. hvorfor fanden det
overhovedel kan komme så langt ud Og mit
bud på deUe er, at der fra stanen af har værel
noget uhyrligt på taJe. Og ved noget uhyrligl
vil jeg forstå noget. der går over den menne
skelige forstand, samt at der ligger nogct
umenneskeligt lil grund, som man værger sig
ved at tllye ind, se på eller høre, dlcr o....erho·
vedel tale lil. Jeg sklll give to historiske

eksempler: eer hvall ang5r SI<llin, og eel h,,'ad
angik jodeudryJels~n i Hillers koncenlratioJls
lejre

Del forsle angar den jod;ske ghello i Warsza
wa under 2.....erdenskrig, h~·or den af nazister
ne krævcde jodiske kdelse, hvis tyngde lå hos
de religiose overho,,'eder, så sig slillet i d..:n
s'ltua(lOn, al de solgte eller udleverede gruppe
for gnlppe af deres egne for at slille nazister
ne tilfreds Nærmesl som en forhandling
mellem to rationell lænkende paner. Forst
blev de gamle udle,,·eret, så de syge, s5 borne~

ne osv osv Men nedenunder denne r.arionelle
forholden sig lå og~å deres viden om "EndIo
sung" , men denne var for uhyrlig lil at kunne
danne grundlag fer forandrende tanker og
handlinger

Det andet eksempd angår Stalin. Slalin ....ar.
sammen med :~ ...nin og n andre
centralkomite-medlemmer, med til <lt
l.!cnnemfore Oktober-rcvlJlutioncn i 1917
lenin dor 7 ar eJler i 192-1-, hvor, Slalin
kommer lil. Men allereJe i 19-1-0 er der kun
cen person rilbag~ af de oplindelige 2-1
centralkomite-medlemmer, Nellllig Stalin. El
par stykker er dod en nalurlig død; et par
andre er blevet myrdel ar endnu ukendte,
mens resten er blevet henrettet - og henrettet
af Stalin selv pa konstruerede anklageskrifter!
Man må sporge. h.... ordlln del kan være
muligl, al en hel generalion af ledere· folk
der har hat1 en ,.tor viden om historiske
processer - lader sig kore ud på ct sidespor,
for at blive likvIdtret een for een. Og det
eJleste S"'llr. jeg sJ,.e" llå, Lare lidt af en
kerne, del er, at del ...-ar over deres forstand,
III der i deres midte, i deres egen gruppe, sad
en person, der klin havde ect for oje: sin e!Jell
bureaukratiske magI i byue for deres eget
bloJ - fremfor det, som :lel handlede om og
som man var samrr=;:n om: produktionen af
frihed

Det, jeg ....il sige med dIsse to h'lstoriske
eksempler, er. at noget i historien gion aben
ban kan stille een overfor forhold, som man i
sin ....ildeste fantasi ikke I(or, at nlan kan
mlJde, Man fornægter en virkelighed, fordi

Uhvrlil.!hed kan derfor siges at være knyl1el til
tili~telgorelsen ,ll' em egen faktiske ek~islel1s
l'.lan kan så være· skrækken· for al andre har
dene på sinde, og det ....il ses ovemit. h~or sa
llu"l eller an'!.reb bli....er eneste handlemotiver
Ell~r også k~mnler man slet ikke i nærheden
af del uhyrliges problem: man ser kun proble
mer og samarbejdskonflikter salli værende
udtryk for lorskellige og evenluell diHrge·
rende interesser, der på en eller anden måde
må kunne sammenarbejdes
O....enslående problcmstilling kan vel siges at
...·ære prOblemet IJIll magr/....old contra del11o~

krIlli. Og skal demokraliel vokse, må det
derfor ... ære i stand lil ordenllig,1 - og dette vil
ol.!så sige demokratisk - ....ære i stand lil at
t~nge ~l;lgten og ....olden ud af de menneske·
li"e relationers dlJlllæne Cd fra del
r;rudgaende kan man også sige, al der h...-or
magt Og ...·old viser sig, del er ved disres~~

lor del som forhold også er i sig selv d....s
~nnem krænkelse af lin!:!s egen værdi Fra et
demokratisk standpunkt er det delfor. i
lil fælde af magt og: ""old, ikke nok "bare" at
arbejde nled de mulige forskellige interesser,
der måtte være på tale. Del er
dodsensnodvendigt også al gå aktivt imod. ar
det overho"edet kan gøres legitiml al krænkc
• for kun således kan magien og volden skub
bes ud af de invol....eredes egne relationer lil
det. den f;:plles sag. de er sammen Olll. Og vel
kun således kan den fælles sag udarbejdes
ordentligl i tilfældet: fremtiden.

E~ VILD FANTASI.

I min egen vildeste fanlasi har jeg ikke kunnel
lorestille mig. al et sted som Studenterhusel,
der fra stan en af er blevet byggel op omkring
åbenhed, imodekonlmenhed, saglighed og
respek1 for andres ideer og bidrag lil det
fælles, al jeg· og andre her - skulle mode
hån, loragt og total illegitimering af ens eksis
lens, Det Vllr sådan i en lang periode, ener
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Per og Pelles indlræden i huset, at når der
kom mange rra huset lil de fælles moder - der
var stormode hver uge· at så var folk der kun
for at tromle; og kom der få. så var kommen
taren, al folk var uansvarlige overfor husel
Og lægges disse (O slandpunkler sammen, så
er del indlysende, al det omhandler, at 'folk
fra huset ikke har rel Iii at være her". Og
sådan el standpunkt vil jeg her bagefter opfat
le som et uhyrligt standpunkt, idet det var
folkene fra huset. der arbejde for at holde
huset åbent, al det var imødekommen og at
argumenlation blev gjort sagslig.

ET MELLEMSPIL.

Det var forst efter el !r eller halvandens tid,
og i forbindelse med et introduktionsoplæg
fra SMS' s side. at jeg tillod mig at bemærke
det ubehag, der som følelse hele tiden havde
værel til stede. Mao al der var nogel heIl
forkert ved del hele herinde. Del var sidste
efterår, hvor jeg skrevet åbent brev til husel 
papirel "Vil vi have del[e i vores hus?!"
(27.11.1991) ~ hvor jeg gjorde gældende. at
del ikke kunne være sådan, al husel lagde
lokaler til, at "hagekorset skulle rehabiliteres"
i den figur, hvor "kristne og fremmede var
skyld i, al den danske folkesjæl var ødelagt",
og at r,enderne var "marxister, kommunister
og socialister", og desuden det standpunkl fra
Pers side, at han "er en hojt klassificeret
militærperson. der er udstyret med retten til at
anvende den fornødne vold". hvad han "vil
gore, mlr nogen sliller sig i vejen for hans ret
og rigets sikkerhed".

Per tog aldrig nogen sinde afstand fra sine
udtalelser. Men fyldte til gengæld husets med
ilbne logne om. hvad der var foregilet -løgne.
som kun de, der havde været med i de
pågældende tilfælde, vidste. Og del er jo
smart nok - for kan man holde SIriden gående
længe nok. så de folk. det angår. forlader
huse" så er der jo fri bane. og man har samti
dig magten over de nye, der er kommet til.

Da jeg skriver del første brev ~ hvad jeg
mener jeg gør med fuld ret: hvis ikke jeg
havde skrevet det. havde andre pligt til at

gore det - gor jeg desværre en stor fejl. dcr
lidt eller meget bragte mudder i al lage
konsekvenserne af deL Det angår ikke indhol
det i brevet, men del der manglede Og del
der manglede var. at jeg ikke tik skelnel
mellem mit ståsted som færdig studerende og
så husets standpunkt som sludenterhus
Denne mangel gjorde det enormt let at gå på
mig. og dermed skjule sagen ~ for sagen var
ikke anderledes. end var den blevet overgive!
til offentligheden uden for huset. at så V<lr der
hurtigt kommet en losning.

MISFORSTAET SOLIDARITET.

Jeg [for at grunden til. at oJl'emligheden uden
for huset ikke blev indblandet, det var en.
synes jeg i dag. misforslåel solidaritel med
huset, idet huset dengang syntes al svagt
overfor dekanernes lukningstrussel Og man
ønskede ikke al give dem noget som helsl
kort. der kunne bruges hertil. Samtidig gik
sagen nærmeslover ens farSI and - men m<ltl
behovede egentlige bare al åbne for radioen
eller se aviser for al konstatere, at racismen,
fascismen og nazismen allerede dengang stak
sir fjæs frem, snaf1 over alt

EN DISRESrEKTERENDE Hc\NDLE
NORM.

Ajle de her forhold er i Fællesudtalelsen sagt
kogl ned lil en central problemslilling, der har
fået lov al kore i og med huset og brede sig
mere og mere Nemlig "Blam~ the Vielim"
logikken, som vil sige. at den der disrespekte
reslhelzes Slilles til ansvar for samme. fx at
den der trues med vold selv er ude om del;
men der ligger også det i "Blarne the Victim".
al den aktivt kan bruges mod andre. fx ved at
definere sig ind i en oflerposition, og herfra
soge at gøre det legitimt at nedværdige. håne
eller lyve overfor andre.

ET HAD.

Det er derfor mit håb med Fællesudtale!sen.
at den kan skubbe "Blarne Ihe Viclim"
logikken som normdanner . for menneskers

IIJlWl.i.~I!II, tinj{/IIK l, /lilli/III!!" J. oktoher 1992. SlIIc1l!lItcrlluser

om<lan" med hin<lnden ud af huset, og hen på
den~ hi~oriske madding, den er kommel fra.
O" det er også mil håb med FælleslIdtalelsen.
a''':>den skærper bevidstheden om al bryde med
alle andre nedvædigende og undertrykkende
mekanismer melle:n mennesker. uanset hvor
d,," disse mennesker ser ud, om de svage eller
5tærk~. eller om dc b<lre har en dum dag.

KIlf/t!



VEDTÆGTER
lor

FORENINGEN STUDENTERHUSET

§1, stk.1. Foreningens navn er STUDENTERHUSET ved Københavns Universitet.
Foreningens adresse er Købmagergade 52, 1150 København K.
slk.2. Foreningen har værneting i København.

§2. Foreningen har til lorm~l at virke for skabelsen al et tværtagligl, studentersocialt
og ~kul!urell tilbud lil de studerende ved Københavns Universitet på ovennævnte
adresse. Huset arbejder aktivt både indadtil og udadtil i forhold til sine omgivelser for
et åbent og demokratisk samfund.

MEDLEMSFORHOLD.

§3. Som stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages studerende ved
Københavns Universitet.

§4. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages studerende
ved andre højere læreanstalter.

§5. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer kan endvidere optages andre, der er
aktive i en aktivilets- eller husgruppe.

§6. Minimum 1/2 af medlemmerne i en aktiviletsgruppe skal være studerende ved
Københavns Universitet.

MEDLEMSRETIJGHEDER OG -PLIGTER.

§7, stk.1. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og
husorden, og medlemsaktiviteter skal udøves med respekt for andres poliliske,
religiøse og filosofiske overbevisning samt etniske oprindeise.
Sik.2. Mislig~holder ~t medlem sind rUl~ligielsE-r i henhold til §7, ~ik.1, k<:lfl bestyreis8rl
udelukke detle medlem fra Foreningen Studenle(huset med øjeblikkelig virkning i
kortere ener længere lid og i grovere lilfælde eksklusion. Hertil kræves et flertal på 2/3.
Angår spørgsmålet om udelukkelse et medlem al Studenterhusets bestyrelse, må dette
bestyrelsesmedlem dog være afsat på en generalforsamling.
Stk.3. l tilfælde af udelukkelse eller eksklusion af el medlem, prøves bestyrelsens
beslutning ved førstkommende generalforsamling.
SikA. El udelukket eller ekskluderet medlem kan begære sin sag taget op på ny ved
kommende generalforsamlinger.

BESTYRELSEN.

§B. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer.

§9. Bestyrelsen varetager roreningens tarv udadlil og indadtil og påser, at foreningens



aktiviteter til stadighed opfylder foreningens formål.

§10, stk.1. Bestyrelsen vælges blandt de stemmebereUigede medlemmer af
Foreningen Sludenierhuset jf. §3, stk.1. på de ordinære generalforsamlinger l februar
og september for et år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen afgår med halvdelen
ved hver halvårlige generalforsamling.
Stk.2. Kandidater, som ønsker at opstille til beslyreJsen, skal senest 14 dage inden den
afholdte genera~forsamting lave et skriftligt opstiltingsgrundlag, som kopieres og
udleveres 1 uge før generalforsamlingen. I tilfælde al at skriftligt opstillede kandidater
er =< pladser på valg, kan der opstilles kandidater på generalforsamlingen, og der
vælges ligeberettiget blandt de herefler skriftligt og mundligt opstillede kandidater.
Stk.3. Herudover udpeger hver alde i konsistorium repræsenterede sludenterorganisa
tioner en repræsentant hver som fuldgyldigl medlem af Studenterhusets bestyrelse jf.
dog §15, stk.2.

§1l. Hvert fremmødt stemmeberettiget med!em har 1 slemme.

§12. Hvis generalforsamlingen udtl)'kker mistillid til et udpeget medlem, skal den
relevante organisation udpege el nyt mecllem.

§13. Hvis en organisalion ikke ønsker at repræsenteres, kan pladsen overdrages tit en
anden af de i konsiSlorium repræsenlerede organisalioner efter forhandling mellem
disse.

§14, slk.l. Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode indtræder
suppleanter valgt på den ordinære generalforsamling i prioriteret rækkefølge.
Stk.2. Afgår et udpeget medlem i utide, skal den relevante organisation udpege et nyt
medlem. .

§15, stk.1. Beslyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart el1er generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Slk.2. Hverken fOlmand eller næstformand kan være et medlem udpeget af de i §10,
slk.3. nævnte organisationer, men skal være et medlem valgt på generalforsamlingen.

LØNNET PERSONALE.

§16, Slk.l. Bestyrelsen ansætter efter sliltingsopslag lønnel personale.
Slk.~. Del lønnede personale varetager efter bemyndigelse fra bestyrelsen foreningens
daglige drHt.
Slk.3. Del pahviler bestyrelsen at 1(1 re tilsyn med de evI. ansatte personers virksomhed
i foreningen.

§17. Del lønnede personale deltager efter aftale i bestyrelsens og repræsentanlskabets
møder, men har dog ikke stemmerel på disse.

BESlYRELSESMØOEA.

§1 B, slk.l. Bestyrelsen fastsætter selv sin lorretningsorden.
Stk.2. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornøden, etler når mindst
4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Slk.3. Indkaldelse finder sted skriftligl med angivelse al dagsorden.

§19. Over bestyrelsesmDderne lares beslutningsreferaler, som underskrives al
reIerenten og godkimdes på næste bestyrelsesmøde.

§20, stk. 1. Bestyrelsen træller beslutning ved simpel stemmefle:rhed, men er kun
beslutningsdygtig når mere end halvdelen at bestyrelsesmedlemmerne er litstede.
Stk.2. Ved slemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

GENERALFORSAMLtNGEN.

§21. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

§22, stk.1. Ordinær generalforsamling a/holdes 2 gange årligt, i lebruar og september.
Stk.2. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling med 3 ugers varsel.
Slk.3. Indkaldelse og dagsorden vedr. den ordinære generalforsamling offentliggøres
mindst 3 uger før generalforsamlingen i Universitetsavisen.

§23. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling i februar skal endvidere
foreningens regnskab være tilgængeligt tor foreningens medlemmer mindst 3 ugers før
generalforsamlingens afholdelse.

§24. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes al bestyrelsen elter behov og skal
indkaldes, når mindst 1J5 af antallet af stemmeberenigede, fremmødte medlemmer på
den sidst afholdte ordinære generalforsamling, dog højest 50 af foreningens
medlemmer, skril1ligt fremsælter forslag herom med angivelse af grund.

§25, stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen
al begæring herom.
Stk.2. Indkaldelse til den ekstraordinære genera!lorsamling sker med mindst 1 uges
varsel.

GENNEMFØRELSE.

§26. Forhandlirsgerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vætges af
forsamlingen blandt foreningens medlemmer, og som ikke må være medlem al
bestyrelsen.

§27, stk.1. På ordinære generallorsamlinger aflægger bestyrelsen beretning om
foreningens virksomhed.
Slk.2. Endvidere fremlægges i februar regnskabet tor det forløbne regnskabsår, samt
budget og status, kontingenternes starrelse fastsættes og revisor vælges.

§2B. Forslag fra medlemmerne, der ønskes fremmet ti! afstemning udenfor den
ollentliggjorte dagsorden, skal indsendes til bestyrelsen skril1ligt senest 14 dage før
generalforsamlingen og af bestyrelsen gøres tilgængelige for medlemmerne senest 7
dage inden generalforsamlingen.

§29. Generalforsamlingens beslutninger trælles ved simpel stemmerterhed med mindre
andet følger af nærværende vedtægt.

§30. Afstemningerne skal linde sted skriftligt, såfremt blot el af de tilstedeværende
medlemmer Dnsker del. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
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REPRÆSENTANTSKABET.

§3l. stk.l. Repræsentanlskabet består af en repræsenlant (ra hver af de af
generallorsamlinge godkendte aktiviteter. Godkendelse af aktiviteter skal prøves ved
førstkommende generalforsamling.
Stk.2. En aktivitel, der siden sidste generalforsamling har indstillet sit virke, delIager
dog ikke i repræ-s~nlantskabet.

§32. Det er repræsentantskabets opgave at medvirke til kommunikation mellem
aktiviteterne.

§33, slk.1. Repræsentantskabel har overtor bestyrelsen rådgivende funktion og kan
overfor bestyrelsen fremsælte forslag til vedtagelse.
Slk.2. Det er herunder repræsentantskabets opgave at udarbejde forslag til husorden
Ul vedtagelse i bestyrelsen.
Stk.3. Repræsentantskabet fungerer endvidere som høringsorgan i bestyrelsesan~

liggender af væsenllig betydning for foreningens drift.
SIkA. Høringssvar skal afgives senest 14 dage efter, at anmodning herom er
fremkommet Ira bestyrelsen. Høringssvaret er dog ikke bindende for bestyrelsen.

REGNSKAB OG FORMUE.

§34, stk.l. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Regnskabet skal rør den ordinære generalforsamling i februar være reviderel af
en registreret revisor.
Slk.3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen
godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, samt
udarbejder foreningens årsregnskab,

§35. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigl til afholdelse af de løbende
udgifter, placeres på forsvarlig vis.

TEGNING OG HÆFTELSE.

§36. Foreningen legnes af den daglige leder sammen med den fungerende formand
og et af bestyrelsens øvrige meOlemmer.

§37. Der påhviler ikke loreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for
foreningen påhvilende forpligtelser.

FORHOLDET TIL UNIVERSITET,

§38. Bestyrelsen er forpligtet til, til enhver tid, at holde universiletet underrettet om
bestyrelsens og den daglige ledelses sammensætning, samt tilstile universitetet
referater al afholdte generalforsamlinger.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§39. Til ændring al nærværende vedtægt kræves vedtagelse p~ en generalforsamling

"

med 2/3 af de afgivne stemmer.

OPLØSNING.

§40. stk.1. Til opløsning al foreningen kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med simpelt flertal.
Slk.2. Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som det lønnede
personale og bestyrelsen lovligt pådrager foreningen.

§41. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens rormue, efter beslutning på den
opløsende generalforsamling, formål, som opfylder foreningens lormål, jL §1.
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HUSORDEN
for

STUDENTERHUSET.

KAPITEL 1

UoLANSREGLEMENTFORSTUOENTERHUSET

Ansvar og booking:

e1. Ansvar.
Foreningens daglige ledelse varetages af en b~styrelse på 8 valgte og 2

udpegede medlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil
og påser, at foreningens aktiviteter til stadighed opfylder foreningens formal

e2. Intern booking-funktionen.
Den intern booking-ansvarliges opgave er:
~at udarbejde en belægningsplan over huset og inden hvert semester lave en,
efter bedste evne, retfærdig tildeling af husets lokaler.

-at varetage udformning og administration af SludenMrhusets
ansøgningsnings- og udlånsprocedure

-at føre protokol over ansøgninger, kontrakter, kontaktpersoner og repræsen
tanler.

-at føre Studenlerhusets booking-kalender.
-at varetage Studenterhusets nøgleadministration
-al behandle indkomne ansøgninger

e3. Om procedure.
1. Behandlingen af ansøgninger foregår hver tirsdag mellem kl.17 og 18.
2. Ansøgnin!=ler om midlertidigt lån af et eller flere af Studenlerhusels lokaler

skal være bestyrelsen i hænde inden kl.17 den pågældende tirsdag, hvis svar
ønskes indenfor en uge.

3. For sent afleverede ansøgninger eJler ansøgninger, som bestyrelsen ikke
skz:nnD, er W3trækkeligt detaljeret udformel, ~:an udskyde:; til uyen efler.

4. AI brug af huseIs lydanlæg skal aftales med husets lydtekniker senest 2
uger inden arrangementet.

5. Ved ansøgninger om optagelse som aktivitetsgruppe er proceduren
følgende:

a. Ansøgning afleveres inden kl.17 alle tirsdage, hv6refter 1. behandling af
ansøgningen sker. Hvis ansøgningen afteveres for sent, kan 1. behandlingen
udskydes lil ugen efter.

b. 2.behandling af ansøgningen sker på det efterfølgende bestyrelsesmøde,
såfremt den pågældende gruppe har svaret tilfredsstillende på de spørgsmål
bestyrelsen måtte have i forbindelse med ansøgningen. Derefter fremsendes
kontrakt 1, Studenterhusels husorden samt vedtægter til aktIvitetsgruppens
kontaktperson.

c. Kontrakt 1 tilbagesendes i underskrevet tilstand til bestyrelsens intern
booking-ansvarlige, hvorefter gruppen regnes for optaget på prøve i et semester.



6. Efter et semesters prøvetid prøves aktivitetsgruppen endeligt på først.
kommende generalforsamling.

Aktivitetsgrupper•

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om optagelse som
aktivitetsgruppe i Studenlerhuset skal vurderes.

e4. Om gruppens formål og daglige virke:
1. Aktivitetens formål og daglige virke skal være studenterrelateret, dvs. være
el lilbud, der hovedsagligt retter sig mod studerende i overensstemmelse

med S!udenlerhusels formål, som udllykt i vedtægternes e1.
2. Aktivitelens formål og dagl"lge virke må ikke være personl'lgt

profilorienteret. Gruppen kan således godt foranstalte ind~eningsmuljgheder til
gruppens aktivt let og til generel forbedring af husets facilHeler, og den tillades
herved en intern økonomi, der dog skal forelægges til orientering for bestyrelsen.
Se økonomireglemenlet e4.

3. Bestyrelsens intern booking~ansvarnge har mulighed for at bestemme et
loft for, hvor mange aktiviletsgrupper med det samme formål huset kan optage i
den kommende periode.

e5. Om gruppens åbenhed:
Gruppen skal i princ'lppet være åben, således at nytilkomne interesserede

kan optages. Under hensynlagen lil at deUe ikke vil være el hensigtmæssigt krav
for alle typer af grupper, kan beslyrelsen dog dispensere for denne reget, så
freml gruppen fremlægger overbevisende argumenter hertor.

e6. Øvrige regler.
Gruppens enkeltstående arrangemenler, som falder udenfor de lokaletider

gruppen har fået tildelt, må der imidlertid ansøges bestyrelsen om via husets
intern booking-ansvarlige. .

e7. Om aktivitetsgruppens forpligtelser:
1. Aklivitelsgruppen forpligter sig til at deltage på det månedlige

repræsentantskabsmøde førsle tirsdag i hver måned med mindst en repræsentant.
2. Gruppen forpligter sig til al overholde husets ordensreglement.
3. Aktivitetsgruppen forpligter sig endvidere til at deltage i Studenterhusets ar

bejds-weekender
4. Gruppen forpligter sig til at udpege en eller to

kontaktpersoner/nøgleansvar lige.
5. Endelig forpligter gruppen sig til at sørge for, al gruppens medlemmer

melder sig ind i Foreningen Studenterhuset, via det af Stud.enterhuset ud færdigede
skema for tegning af medlemskab.

6. Når en aktivitetsgruppe "gentagne gange" udebliver fra repræsentantskabs
møder, kan gruppens slatus ændres til ekstern gruppe. Repræsentantskabet
indsliller tif bestyrelsen og stormødet om at effektivisere ændringen. Gruppen
informeres om dens ret til at tage beslutningen op på førslkommende ordinære
generalforsamling. Ved "gentagne gange" forstås: udeblivelse (o på hinanden
følgende gange uden afbud, eller udeblivelse med afbud tre gange. Ved 2.
afbud skal repræsentantskabet meddele gruppen om følgerne ved næstel fortsat
afbud/udeblivelse.

Misligholder en aktivitelsgruppe dens praktiske forpligtelser overtor h~set, .
kan gruppen gives en pålale. Samtidig orienteres gruppen om, at ved 2. patale J

samme semester kan gruppens status ændres til ekstern gruppe. Ved 2.
påtale henstiller repræsentantskabet samtidig rll bestyrelsen om at effektuere
ændringen.

Eksterne grupper:

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om lån til enkeltstående
arrangementer i Studenterhuset skal vurderes:

e8. Om formål med leje/lån af lokaler:
1. Ansøgningsskemaer kan afhentes i Studenterhuset (ansøgning 2).
2. Arrangementer med studenterrelevans har første prioritet jf. veolæglernes

e1 om foreningens formål.
3. Ved arrangementer, som indebærer at cafeen skal være åben, skal be

styrelsen først sikre sig, at der er frivilligt personale til at holde baren åben.
4. Arrangementets økonomiske karakter skal fremlægges for bestyrelsen.
Overskudsgivende arrangementer vurderes i henhold til .

økonomireglementets e5 vedr. leje.
5. Studen!erhuset tillader ikke aFholdelse af eksterne festarrangementer.
6. Arrangementer af længere varighed og af mere gennemgribende karakter

afvejes iH. Studenterhusets generelle formål og virke.

e9. Om lånerens forpligtelser: ,
1. Låneren forpligter sig til at overholde husets ordensr2glement såvel som
betingelserne underskrevet i kontrakt 2.
2. Låneren udpeger en el!er to kontaktpersoner/nøgleansvarlige.

e10. Øvrige regler:
1. Eksterne grupper betaler et depositum på 500, -kr.
2. I det omfang arrangementet griber ind i husets øvrige aktiviteter, Iræffer

bestyrelsen en afgørelse.
3. Ved enkeltslaende arrangementer skal mindst en husrepræsentant være

tilstede.
4. Bestyrelsens intern booking-ansvarlige har mulighed for at bestemme et

toft for, hvor mange akliviletsgrupper med det samme formål huset kan optage i
Well h.U(lI(llenJe p2riode-.

5. Depositum Frilager ikke låner for krav vedr. mangelfuld rengøring samt
even lueJ1e skader på huset og indbo.

KAPITEL 2

ØKONOMIREGLER FOR STUDENTERHUSET.

Ansvar og kasserer.

e1. Ansvar.
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Foreningen Studenterhusels økonomi varetages af den af
generalforsamlingen valgte bestyrelse og den konstituerede kasserer.

e2, Kassereren.
Kassererens opgave er:
-fordeling af Studenterhusets midler lil hus- og aktivitetsgrupper in. overskud

og behov og i henhold lil beslutninger truffet af generalforsamling etler
bestyrelse.

-desuden at føre tilsyn med forvaltningen af de ovenfor nævnte midler,
herunder varetage jævnlige kasseafregninger af udlæg.

-endelig at holde sig løbende informeret om husets økonomiske situation og
holde beslyrelsen orienteret herom.

Rettigheder og pligter.

e3. Husgrupperne (bestyrelsen).
De af beslyrelsen nedsalte husgrupper (hvori mindst et bestyrelsesmedlem

udgør forbindelsesleddet mellem bestyrelsen og husgruppen) tildeles midler
ifølge aftale med bestyrelse eller generalforsamling og kan erhverves til dækning
af konkrete projekter eller tilløbende disposition. Aftaler af sidstnævnte karakter
indføjes nedenfor.

Cafegruppen ledes i det daglige af husets ansatte cafebestyrer På ca(ågrup
pens møder hveranden uge fordeles cafevagter samt fastsættes priser og
varesortimenl. Bestyrelsen har sammen med catebeslyreren det endelige ansvar
overfor myndighederne - og derfor også den endelige kompetence j

tvivlsspørgsmål/uoverensstemmelser.

Kunst- og kulturgruppen råder over 1500,-kr. pr. bandaflen i Studenlerhuset
Ekstraordinære betalinger anales med bestyrelsan.

Værks\edsgruppen slår for mindre reperationer af husets inventar og kan
kontaktes, hvis aktivitetsgrupper eller bestyrelsen ønsker mindre byggeprojekter
igangsat (Senest 1 måned inden arbejdet ønskes igangsat) Værkstedsgruppen
Slår iøvrigt for afholdelse af husets arbejdsdage/weekender/uger.

De respektive gruppeansvarlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige overfor
den øvrige bestvrelse mht. gruppens økonomiske dispositioner og er forpligtet til
regnskabsaflæggelse på husets regnskabsansvarliges betingelser.

e4, Aktiviletsgrupperne (Repræsentantskabet}:
De af generalforsamlingen godkendte aklivitetsgrupper kan tildeles midler på

basis af skriftlige ansøgninger lil betyrelsen eller generalfor'samlingen.
Endvidere afsætter bestyrelsen via økonomisekrelæren fornødne midler til

Studen!erhusets kontorfacilileler. som - så vidt de! er muligl- star gratis til
rådighed for aktivilelsgruppeme. Idel husets ansatte har førsle prioritet, hvis
faciliteler ønskes benyttet af flere på en gang.

Aktivitelsrepræsentanterne er ansvarlige overfor bestyrelsen og forpligtet til
at aflægge regnskab på kassererens betingelser.

Foreningen Studenterhusel er den formelle ejer af samtlige bevilgede indkøb,
herunder specielt evt. materielle anlægsaktiver.

e5. Eksterne grupper:
Overskudsgivende aktiviteler og arrangementer pålægges administralionsbi

drag/leje enten som andel af overskuddet eller som fast beløb.
Bestyrelsen aftaler lejens størrelse og kan forlange regnskab fremlagt.
Betingelserne underskrives af begge parter i låneaflalen (kontrakt 2).
Enhver gruppe kan søge dispensation for ovenstående som støtte, og

bestyrelsen træffer afgørels\3 herom. idel aktivitelens formål og ophav lage5
betragtning. Herunder tages særligt hensyn lit studenterrelevans og
ansøgerens økonomiske forhold.

Alle enkeltstående arrangementer betaler el depositum på kr.500,-, som
bestyrelsen løbende råder over i forbindelse med manglende opfyldelse af
betingelserne for lån af Studenterhuset.

e6. Lønnet personale:
Huset har en cafebeslyrer og en økonomisekretær hver ansat i 30 Vuga.

Desuden kan bestyrelsen ansætte sludenlarmedhjælpere af 10 Vuge og
militærnægtere samt langtidsledige af 37 Vuge, såfremt der er økonomi og
arbajdsopgaver til del.

KAPITEL 3

Ordensreglement for Studenlerhuset.

Samtlige brugere af Foreningen Sludentarhusetslokaler forpligter sig til at
overholde nedenslaende ordensreglemant

Generelt.

e1. Den/de personer, der er tilstede når husets skal lukkes, skal sørge for, at alle
døre og VInduer er lukket og låst og sørge for at alt lys er slukket. Bestyrelsen
udarbejder en checkliste. Som nøgleindehaver er man desuden ansvarlig for,
at alle uden nøgle kommer med ud.

e2. Rengøringsmidler, koste, værktøj og lign. skal aIlid være at forefinde i
friturerummet (stuen) og på toileHet (1.sal).

e3. Musikanlægget må ikke flyttes fra cafeen.

e4. Overnatning i Studenterhuset er forbudt.

e5. lnformaflonsmateriale skal så vidt muligt opsæltes p~ de dertil indrettede
steder.

Studenterhusets vinduer ud til Købmagergade er dog kun Iii arrangementer i
husets regi.

e6. Bestyrelsen informeres via dueslaget pa 1.sal. Husets brugere informeres via
opslagstavlerne på 1.sal og j cafeen, hvor bestyrelses- og

repræsentantskabs mødereferaler ophænges. Al post og beskeder skal afleveres i
bestyrelsens dueslag på 1.sal inden kl.17 hver tirsdag.



e7. Brug, opbevaring, indlageIse samt salg af euforiserende stoffer er forbudt i
StudenterhuseL Overtrædelse medfører bortvisning. .

Aktivitetsgruppernes foæligtelser.

eB. AktivHetsgrupperne har til enhver lid pligt til at gøre rent og rydde op efter sig.
e9. Aklivitetsgrupper, der benytter samme lokale, laver indbyrdes aftaler om
oprydning og indretning. Ved uoverensstemmelse træffer repræsentantskabet
afgørelse. .

Regler for fælles inventar.

e10. Om kontoret:
Kantarel er forbeholdt husels lønnede personafe, samt bestyrelsen.
Aktiviletsgrupper, som har behov for adgang til kontoret, må redegøre herfor

til bestyrelsen. Et særligt konlorordensreglement fastsættes af bestyrelsens
sekretær i samråd med husels økonomisekreiær.

e11. Om kopimaskinen:
Brug af husets kopimaskine administreres af bestyrelsen, hvor et enkelt

medlem er udpeget til at sørge for eftersyn af maskinen. Kopikort kan købes
Der ansøges beslyrelsen om eventuelle faste eller løbende kopibevilljnger til
aktivitelsgrupperne. Kopiering til stormøder, repræsentantskabsmøder.
bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger er gratis.

Kopier taget på Studenterrådets kopimaskine skal være sanktioneret af besty
relsen. Det er således uden forudgående aftale forbudt al tage kopier på
Studenterrådet.

Kopiering på Universitetets repro~center skal ligeledes sanktioneres af
bestyrelsen.

e12. Om køkkener:
Husets køkken står til fri afbenyttelse for samtlige aktivilets grupper, større

arrangementer skal dog koordineres med bestyrelsens intern book"lng
ansvarlige. Et særligt køkkenordensreglement fastsættes af bestyrelsens
håndværkeransvarlige. Men pga. manglende gorkendelse fra levnedsmiddel
styrelsen er del forbudt al fremstille mad til salg. Afbenyttelsen sker på eget
ansvar.

KAPITEL 4

Procedure ved eksklusionssager:

Jvnf. e7, slk.1-4 af vedtægterne er del muligt at ekskludere medlemmer af
Sludenterhuset, som ikke overhOlder e7, stk.1.

Delle foregår i praksis ved, at den/de personer, som begæres ekskluderet, samt
bestyrelsens 8 medlemmer får tilsendUoverrakt en skriftlig eksklusionsbegæring,

indeholdende navn(e) på denIda eksklusionsbegærede, samt individuel
begrundelse for denIde, som ønskes ekskluderet

Dernæst fastsætter bestyrelsen et møde mellem denIde eksklusionsbegærede og
denlde som begærer eksklusionen, tidligst 14 dage efter at
eksklus·lonsbegæringen er fremsat. Alle parter i sagen oplyses 0r.n dette møde.
Dette møde er åbent, med mindre denide eksklusionsbegærede Ikke ønsker dette.

løvrigt følges vedlægternes e7, stk.1-4.
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Ansvarshavende redaktør Bent Falbert,

Ekstra Bladet,

Rådhuspladsen 37,

1785 København K.

Vedlagt fremsendes udskrift af Pressenævnets kend8lse

i sag nr. 76/1993: Rådgivningsgruppen Regnbuen mod Ekstra

Bladet.

på nævnets .v.egne

// //1 (~ "V .,.' 41/~/Il4i-1jl~
~ Larsen' ,

mod

Ekstra Bladet

<lfsaCjde pressenævnet to"rsdag den 20. januar 1994 sålydende

K e n d e l s e:

Radgivningsgruppen Regnbuen har klaget til Pr~5se-

nævnet over nogle artikler i Ekstra Bladet den 20.-22. ok

tober 1993, idet klageren finder, at bladet har overtrådt

gOd presseskik.

Den 20. oktober blev artikelserien præsenter~t på

bladets forside s~lede5: "Ekstra Bladet afsloprer:

TERRORIST-REDE PA UNIVF.I1SITET" og "SIDSTE: STOR POLITI-

RA.ZZI.!\ I HORGES" .

I en artikel inde i bladet hed det bl.a. føl~ende:

"studenterhuset i Kobenhavn blev tidligt i morges

lukket o~ ransaget af politiet. Det skete efter an

~odning fra rektor ved Københavns Universitet, Ove

nathan, der frygter, at Studenterhuset gennem

længere tid er blevet misbrugt til illegal politisk

virksomhed. Under ransa~ningen i nat fandt politiet

slagv~ben gemt i huset.

Ove Nathans reaktion skyldes en række spørgsmål, som
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Ekstra Bladet gennem den sidste uge har stillet

ledelsen af universitetet, der årligt betaler

J75.000 kroner til Studenterhusets drift. Ekstra

Bladets forespørgsler fik Universite'tet til at star

te sine egne undersøgelser - med det reSUltat, at

kriminalpolitiet i nat blev bedt om at gribe ind og

ransage og lukke huset. II

,
Af en anden artikel den 20. oktober fremgik, at Stu

denterhuset officielt er åbent for K~benhavns Universitets

næsten JO.OOO studerende, og at der ydes okonomisk stotte

til huset, fordi det er centrum for en ræk~e aktiviteter

som dans, musik, debat, skak og psykologisk radgivning. Det

hed herefter i artiklen:

"Hen sandheden er, at det (StudenterhlJset) er en dæk

adresse for "autonome", og militante grupper. Og at

Københavns Universitet er ført bag l'{set, når det

hvert år betaler næsten e; halv million kroner til

dette såkaldte studenterhus.

Huset i Købmagergade styres i:virkeligheden af en

lille gruppe militante, intolerante og stærkt

venstreorienterede psykologer, der dyrker en særlig

interesse for både Baader-Meinhof-gruppen og Blekin

gegadebanden. En gruppe, der diskute~er den væbnede

modstand mod samfundet, og som mobbe~ og chikanerer

~igtige studerende væk.

Denne gruppe hedder "Regnbuen" og består officielt

af seksten folk, der kun med meg~t god vilje selv

kan kaldes studerende.

F.eks. husets reelle leder og åndeliqe bannerfører

Karl-Erik Birck-Madsen, der blev færdig på universi

tetet for seks år siden. Han er magister i psyko

logi, og selvom han afskrev sit stUdiekort i 1987,

har han endnu ikke fjernet sig fra Studenterhuset.

Dette er hans reelle hjem, Kalle Birck-Madsen bor på

- ) -

det nærmeste' i Købmagergade 52, hvor han har si t

private kammer på første sal.

For at blive medlem og godkendt som aktivist i Regn

buen, skal man f.eks. kunne redegore for sit posi

tive forhold til beS!'reber som "autonom" og "mili

tant".

Regnbuens få folk fylder massivt i Studenterhusets

modelokaler. Denne uge er typisk. Her har Regnbuen

på forhånd sat sig på halvfjerd5 procent af de plan

lagte arrangementer i huset. Og nu, hvor vi skriver

oktober, er det stadig gadekampene 18. maj, der præ

ger dagsordenen."

Artiklen sluttede såled~s:

"Det har været reglen ved tidligere "anti-racistiske

møder", at der er indkaldt "kammerater" fra Anti

fascistisk Aktion. Parate til at forsvare vennerne

med slagvåben og kastevåue~.

Det vakte en del intern uro, da en ansat i huset

tidligere på året fandt våbnene under en trappe i

huset, men både Regnbuens folk og medlemmer af "Stu

denter mod Racisme" (S~lR) fik banket de urolige ele

menter på plads med lange forklaringer om risikoen

for nazistiske angreb."

I en artikel beskæftigede bladet ~ig med Regnbuens

forhold til andre studentergrupper. En repræs~ntant herfor

blev citeret således:

,,- Der er ingen tvivl om, at der bliver kort hetz mod

folk, der er anderledes end dem, der styrer huset.

vi er jo ikke alle sammen opvoks~t på Narrebro og er

revolutionære. Og hvis der er nogen, der har brug

for psykiatrisk hjælp, er det nok Regnbuen selv,

siger jurastuderende Jonas Christoffersen, der har

repræsenteret studenterforeningen Debat-forum i
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Huset."

I lederen den 20. oktober skrev bladet under over

skriften IIRevolutionshuset ll bl.a.:

"De har talt om revolution og væbnet kaIilp og modstand

og modmagt og imperialisme og øvet sig i våbenbrug

og indført kontrol og eksklusioner ~g sanktioner for

en for dårl~t vasket trappe. De har moret sig og

leget rigtige revolutionære, og fol~, der har tænkt

eller ment anderledes, er blevet presset ud, eller

er gået af sig selv."

Den 21. oktober bragte Ekstra Bladet en artikel,

hvori det bl.a. hed:

"Politiet og universitetet interesse:t""er sig specielt

for dokumenter, der kan fortælle om den autonome

gruppe IIRegnbuens ll aktiviteter.

Denne gruppe af psykologi-studerende har i de sidste

to år fremstået som åndelige chef-i~eologer og

reelle ledere af studenterhuset. Og det er sket,

selvom "Regnbuens" spidser ikke me:i"e har nogen til

knytning til Universitetet og officielt ikke spiller

nogen rolle.

Personkredsen fra "Regnbuen" opfattf~r sig selv som

både militant17 og autonome. 1I

Af en artikel den 22. oktober fremgiJ:, at nogle re-

præsentanter for Regnbuen ville blive indkJldt til afhoring

hos politiet:

liDet er Birck-Madsen og Jonssons udtlllelser i TV 2

Lorry onsdag aften, hvor de for åben skærm indrøm

mede, at de var ansvarlige for tilstedeværelsen af

slagvåben i Studenterhuset der får (kriminalinspek-
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tor) Jørgen $. Frederiksen til at reagere mod dem.

I går aftes gentog Anne Jønsson sine udtalelser sam

me sted, og hun blev suppleret af en anden kammerat

fra Regnbuen, Jesper Lund."

I en anden artikel den 22. oktober hed det under

overskriften "Studenter-psykologer kammer over i tvangs-

forestillinger - anklager rektor Ove Nathan for nazisme."

bl. a.:

"Den autonome, militante psykolog-gruppe Regnbuen,

der i forbindelse med skandalen omk~ing Studenter

huset er bortvist fra Københavns Universitet, be

skyldte i går rektor Ove Nathan og Ekstra Bladet for

i fællesskab at stå i ledtog med fascister og

nazister, der ønsker at overtage det danske samfund.

Regnbuen tog til genmæle i et fire siders langt

manifest, der klokken 17,..,.02 blev udsendt fra Studen

terrådets telefax.

Her fortæller de blandt andet, at alle studenter

faktisk er autonome, og at det er to navngivne per

soner fra en fascistisk gruppe, der står bag Ekstra

Bladets artikler gennem de sidste tre dage. Og her

med også bag rektor Ove Nathans beslutning om at

lukke huset. II

Det fremgår i øvrigt, af artikelserien, at Ekstra

Bladet den 20. oktober oplyste, at "man var blevet bekendt

med, at et stort antal falske navne havde udløst den of-

fentlige støtte". Den 22. oktober blev denne oplysning til-

dels berigtiget. Oplysningen beroede i følge Ekstra Bladet

på stavefejl i Regnbuens og en sympatiserende gruppes med-

lemslister.
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Til stQtte for klagen er det gjort sældende, ~t ar-

tik.lerne er overordentligt fejlagtige og fordrej~de. Som

eksempel har k.lageren nævnt oplysningen om de falske navne.

Ekstra Bladet burde efter klagerens opfattelse have kon-

trolleret artiklernes oplysninger på forhbnd, men det an-

tager klageren, -at bladet ikke har været i nteresseret i.

KlagerEln har endvidere gjort gældenc.e, at bladet ved
r

at hæfte betegnelser på medlemmer af Regnbu12n som, at de

"har brug for psykiatrisk hjælp", og at d€; I1kammer over i

tvangstanker", har påført ubodelig skade på disse personers

agtelse og professionelle fremtid.

Ekstra Bladet har i en udtalelse om klagen anført, at

der er tale om en journalistisk velmotive~et afslpring af, I

hvordan nogle revolutionære smågrupper i ~raksis havde

overtaget studenterhuset. Huset blev genstand for en poli

tirazzia, hvorunder d~r blev fundet VÅben. Bladet mener

derfor kun, der er tilbage at,tage stilling til nogle en

kelte udtryk i artiklerne.

Bladet mener, at man roligt kan bruge udtrykket "Kam-

1ner over i tvangstanker", når Regnbuen anbringer Ove Nathan

i ledtog med fascister og nazister, som gruppen efter bla-

dets opfattelse ser overalt i det danske s~mfund.

Bladet anfører endvidere, at udtrykket "har brug for

psykiatrisk hjælp" er et citat af en udtalelse fra en stu-

derende.

Ekstra Bladet finder endelig udtrykket "terrorister"

berettiget, når Regnbuen i følge sine egne skrifter føler

- 7 -

sig i slægt med bl.~. Rote Armee Fraktion.

Følgende nævnsmedlemmer har deltag12t i sagens behand

ling: Axel Kierkegaard, Hans Dam, Tag12 Claus12n og 'Preben

Sorensen.

Pressenævnet udtaler:

Ekstra Bladet har i artikelserien videregivet kla-

gerens hovedsynspunkter på grundlag af udtalelser fra re-

præsentanter for klageren i nogle TV-indslag og i tele-

faxen, som blev udsendt den 21. oktober 1993. Fremstillin-

g12n af hovedsynspunkterne er ikke blevet bestridt af kla-

geren. Uans12t den upræcise oplysning om gruppens brug af

falske navne finder Pressenævn~ herefter ikke grundlag for

at kritisere Ekstra Bladet i denne sag.

--00000--

Udskriftens rigtighed bekræftes.

København, den 21. januar 1994.



handlede artikler vedlagt.

Kobcnhavnil.18.11,1993.

Jesper Lund'

Sag nr. 76/1993.

På vegne afrådgivningsgruppen Regnbuen:

Til:
Pressenævnet
Porthusgade 3
1213 Kobenhavn K.

Rådgivningsgruppen Regnbuen
Postboks 547

2200 København N.

Angående klage over Ekstra Bladet.

Som yderligere dokumentation i sagen kan oplyses at grupperne Regnbuen og Studerende
Mod Racisme, samt personen Kalle Birck-l\'ladsen som følge afden fejlagtige omlale i Ekstra
Bladet er blevet fremhævet som "fj~nder" i DNSS's (Danmarks NationalSocialistiske
Bevægelse) telefonavis. Til belysning af Ekstra Bladets kritisable handlemåde er endvidere
vedlagt en al1ikel fra "Demos Nyhedsbrev", november 1993.

Kopi af de relevante al1ikler er vedlagt

I brev af 1.11 1993 bedes undertegnede præcisere. hvorvidt henvendelsen skal forståes som en
klnge over. at god presseskik er overtrådt, eller som en anmodning om genmæle. Det skal
derfor præciseres, at henvendelsen skal forståes som en klage OVer at god oresseskik er

. pvertrådt. Jævnfor vores brev af24.10.1993 for indholdsmæssig begrundelse. Til dette brev
skal blol her tilføjes, at Ekslra Bladet på nuværende lidspunkt har haft rigelig tid til at
dementere urigtige oplysninger - f.eks. al der skulle have været stik· og kasfevåben i
Studenterhuset - men åbenbart ikke har ønsker at gøre dette.

J.nr.

0<11 l •.•Jvember 1993
S'llnr 76i1993

nogle artikler i Ekstra Bladet den 21.-22. oktober 199).

Ved skrivelse af 24. oktober 1993 har De på vegne af

rådgivningsgruppen Regnbuen klaget til Pressenævnet over

2820 Gentofte.

på nævnets vegne

/ /7;r/:/l .
/!.f!/~'f;j,!l ( ,.
Gl!.~t1'("CY[/J( .

Morten Larsen

Søbredden 24,

Hr. Jesper Lund,

PRF.SSENÆVNET
Pat1husll_lJ.:. J.

1213 KBbo::nhioIovn K.
TIC.: ]] 15.5.5 6-1 Fax: J3 IS 00 IO

I den anledning skal man bede Dem præcisere, om hen

vendelsen skal forstås som en klage over, at god presseskik

er overtrådt eller som en anmodning om gen~æle. Til brug

herfor vedlægges et eksemplar af Pressenævnets årsberetning

for 1992 og af nævnets informationspjece.

Når sagen på ny forelægges for nævnet bedes de om-

': i;:
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Gentofte, d. 241101993

tii Pressenævnet:'

Anmodning om indgriben overfor EkstraBladet.

Undertegnede ønsker henned at opfordre Pressenævnet til at skride ind overfor Ekstrabladet
og/eller journalist Anders-Peter Mathiesen ifm. omtalen af "Student'erhussagen" i EkstraBladet d.
20.-22. oktober 1992.

)

Artiklerne er overordentligt fejlagtige og fordrejede. Hovedparten af de bragte oplysninger er
fejlagtige - og en del heraf bringes mod bedre vidende. Der var intet til hinder for, at
journalisterne på forhånd kunne have kontrolleret deres oplysninger (et par åbentlyse eksemper er
de angiveligt "falske navne" og påstået fund af såvel stik- som kastevåben), men dette ønskedes
åbenbart ikke.

Baggrunden for artiklerne er et privat hævntogt med det sigte at skade særligt
rådgivningsgruppen "RegnbuenII, Undertegnede er vidende om, at Per Jørgensen (der også går
under navnet "Pelle Buhl") har medvirket til udarbejdelsen af artiklerne. Denne - der gennem
længere tid har ageret uforsonligt og hadefuldt overfor Regnbuen - havde da også i ugerne op til
d. 20. - 22. oktober truet med at "ramme" Regnbuen gennem EkstraBladet.

Med artiklerne starter EkstraBladet en art heksejagt mod Studenterhuset generelt og mod
Regnbuen i særlig grad. Fra Regnbuen fremhæves to medlemmer som "terrorbagmænd" . Bl.a.
omtales disse to medlemmer ved at de "kammer over i tvangstanker". samt at medlemmerne i
rådgivningsgruppen "har brug for psykiatrisk hjælp" At hæfte sådanne prædikater på
psykologer/psykologistuderende er en endda meget alvorlig sag; ikke blot er sådanne betegnelser
yderst ærekrænkende. men for (kommende) psykologer er det yderligere til stor belastning for
den faglige anseelse, der er nødvendig for at kunne udføre psykologhverv.

Den udviste opførsel fra EkstraBladets side er under al kritik, og vi vurderer. at det er vigtigt at
Pressenævnet tilkendegiver overfor EkstraBladet at ordentlig presseetik er overtrådt i usædvanlig
grov grad. Resultatet afEkstraBladets fremfærd er ikke bare et lukket Studenterhus. 1000
hjemløse medlemmer af Studenterhuset, ca. 15 hjemløse arbejdsgrupper, 2 grupper udnævnt til
"terrorister". men også det faktum at to personer med fuldt navn og billede er udhængt i tekst og
biileder SOr:l terrorister og psykisk syge; dette har~ort ubodelig skade på disse per;un.:.., agielse
og proffesionelle fremtid. samt har sat disse i fysisk fare overfor aggressioner fra fascistisk side.

At nævne bare tilnænnelsesvist alle de fordrejninger, Junderbyggede påstande og direkte løgne.
der indgår i EkstraBladets omtale af denne sag vil overskride rammerne for denne henvendelse.
Undertegnede står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger om dokumentation af
urigtigheden af de hetzende påstande fremført i EkstraB ladet, samt for henvisning til mindst en
person, der er blevet fejlciteret.

På vegne af rådgivningsgruppen Regnbuen:

Jesper Lund

Regnbuen eJo Karlsminde. Søbredden 24. 2820 Gentofte. Tlf: 31683266. Fax: 31683486
\
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Ved brev af 6. april 1994 har De klaget til Registertilsynet over

videregivelse af oplysninger fra KØbenhavns Universitet til Ekstra

Bladet .

. /. Ved brev af 19. september 1994, der vedlægges i kopi, har KØben

havns Universitet afgivet en supplerende udtalelse i sagen.

I den anledning skal Registertilsynet anmode om Deres eventuelle

kommentarer til det af KØbenhavns Universitet anfØrte. Svar bedes

være Registertilsynet i hænde senest 3 uger fra dato, idet afgØrel

se ellers vil blive truffet på det foreliggende grundlag.

P. R. V.

E. B.

~~-
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Registertilsynet har endvidere anmodet Universitetet om at præ
cisere:

- hvilke oplysninger om enkeltpersoner, der er videregivet til
Ekstra Bladet i forbindelse med bladets anmodning om aktindsigt

i sagen vedrørende studenterhuset.

Universitetet råder i dag ikke over det materiale, der er

blevet videregivet til Ekstra Bladetw Der er gjort store be

stræbelser på at finde en kopi eller andet, der kunne vise,

hvad der er udleveret. Der findes ligedes intet i univer

sitetets journal, der angiver, at en sådan udlevering af

materiale har fundet sted. Der kan derfor ikke svares præcist

på, hvilke oplysninger, der er videregivet. øjensynligt drejer

det sig som om sædvanlige matrikeloplysninger som, om de på

gældende har et gyldigt årskort, om de har orlov, om de er op

hørt, og i så fald pr. hvilken dato.

~~r--
Peter Plenge .

Universitetsdirektør

c

R~gist&~ti1synet har i skrive1s~ af 19. juli d.å. anmodet

Københavns Universitet om at præcisere:

- om der er videregivet oplysninger fra ~t edb-register til

Ekstra Bladet, og i givet fald hvilket register.

Oplysnln~erne i Ekstra Bladets artikel d. 20. oktober 1993 om

navngivn~ studenters indskrivningsforhold på Københavns Univer

sitet, stammer uden tvivl fra universitetets personregi

ster/Studentermatriklen. De er angiveligt givet til Ekstra

Bladet at Rektors daværenae juridiske konsulent, Lars-Erik

Allin i torbindeise med en ~envendelse, hvor aktindsigt i hen

hold til lov om offentlighed i forvaltningen, blev påberåbt.

Dette var en fejl, som Universitetet meget beklager. Efter den

registertorskrift, der gælder for Københavns Universitets per

sonregister, må der ikke udleveres oplysninger til private i en

sådan situation, jvf. forskriftens Kapitel 6.

Dette svigt m.h.t. omgangen med universitetets edb-register,

har på linie med sagen om udlevering af lister til politets ef

terretningsvæsen jvf. registertilsynet j. nr. 1994-215-004 ført

tilJ at registerforskriftens regler er blevet indskærpet alle,

med adgang til disse registre.

Universitetet kan endvidere oplyse, at der pt. pågår et større

stykke arbejde, med at udarbejde et forslag til en ny register

forskrift, som skal gælde, når universitetet ibrugtager et nyt

og meget mere distribueret edb-system, det såkaldte VUE-system.

//
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Ved brev af 6. april 1994 har De klaget til Registertilsynet over

videregiveIse af oplysninger fra KØbenhavns Universitet til Ekstra

Bladet.

Ved brev af 2.

som Regnbuen og

28. juni 1994.

juni 1994 har universitetet afgivet en udtalelse,

Studerende Mod Racisme har kommenteret ved brev af

Registertilsynet har anmodet

leIse, og man skal vende

svar.

universitetet om en supplerende udta

tilbage til sagen, nar der foreligger

P. R. V.

E. B.
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TiI:
Registertilsyn('1
Au: Michael Willemoes Larsen
Christians Dry!:lge 28-1
1559 Københ;n'n V.

ANGÅE'IIlI': UNIVERSITETETS FORKLARING PÅ UDLl'.Vl':RING AF
OPLYSNINC;ER (J.nr.: 1994·244-008).

AfUniversitclcrs svar af2. juni fremgår det, at oplysningerne til Ekstra Bladet angiveligt
stammer fra \)lI~nltigt tilgængelige valglister over stemmeberettigede til valg på Universitetet.

Der er imitll("'-llll nogle karakteristika ved de omhandlede oplysninger, der viderebringe> af
Ekstra Bladet, der ikke stemmer overens med, at disse skulle kunne stamme fra lister over
stcmmebCrCtlilJ,cJde studerende.
De karakteri~tiJ.. a· som indgår i det allerede fremsendte notar vedrørende Ekstra Bladets
påsmnd om hrll~ af falske navne i Studenterhuset - er følgende (vores fremhævelser):

l. [ Ekstra Bladets artikel af20.1O.1994 nævnes s. 6, at "og selv om han (Kalle
Hirc:/r-AJildsen! afskrev sil sJudiekort i januar 1987 .. "..(Kalle Rirck-Madsen opnåede
sin kaJlllidatgrad d. 28. oktober 1986, merl på grund af en klagesag forblev han
indskrC'o'~t indtil 9. januar 1987. hvor denne sag fandt sin afslutning.)

2. s. 7: "/-".Ir Aino Holme og Anne Jons.wn er forholdet, at de har orlovfra un;versiletel
.,." (/\illil Holme afsluttede sit studie med forårssemesteret 1993, og havde orlov i
periodctl 1987-1989.)

3. s. 7, (<Jln Studerende Mod Racisme): "Ogafde 10 resterende har den ene orlov fra
UlliVl!f.\ilelet. "

Denne art af (lplysninger kan for os at se ikke stamme fra en liste over stenuneberettigede:
Der; O!'IYSDltlg, at Kal\e Birek·Madsen afskrev sig sit studiekort i januar måned fremgår
ikke af nogen liste over stemmeberettigede - oplysningen kan i sagens natLIr ikke fremgå af
listen over sl~mmeberettigedefra 1986, og ved valget i 1987 er han vel heller ikke opført,
da han på daværende tidspunkt ikke længere var indskrevet på Universitetet (punkt 1).
I sagens nalur er studerende på orlov ikke anført på lister over stemmeberettigede - da de
generelt iH.«= har stemmeret - og selvom det ifølge vores infonnationer er sådan, at
studerende pA orlov med særlig grund, f.eks. barsel, stadig oppebærer stenuneret, og
dermed er opført på valglisten, så fremgår det ikke af listen, at den stemmeberettigede er på
(særlig) orlov (punkt 2 og 3).

(

På dette grundlag kan det ikke være korrekt, at Ekstra Bladet blot har hart adgang til
en liste over stemmeberettigede studerende, eller nere sådanne lister oO"så fra tidlig..., .
ar.

Universitetets forklaring harmonerer da heller ikke særlig godt med de formuleringer hvormed
Ekstra Bladet redegør for deres adgang til oplysningerne (vores fremhævelser):
EB d, 20.10.1993, s. 7: "/ sidste uge bad Ekstra Bladet universitetet oplyse, om disse
mennesker også er indskrevet som studenter." og "LeijChrislensener opfort50m
slemmebereJtiget sJudemennedlem [her menes formOdentlig: i Studenterhuset], men han
eksisterer ikke i lI11iversiletels database."
EB d. 21,10.1993, s. 4: "Ekstra Bladet oplyste i går, at alten IIdaf de tredive personer, som
Studenterhuset har opgivet som medlemmerfra henholdsvis Regnbuen' og 'Studerende mod
Racisme' ikke læser På Universitet.
Den oplysningfremkom, ford; vi bad Universitetet SilmmenliglJe SWdellterhllsets
medlemsliste med den o(ficieJle IisJe OVer studerende."
Journalist Anders-Peter Mathiasen i interview i "Indput· d. 20.11,1993: "... vi undersogle 30
nav1!e i universitetets registratur ... "

På denne baggrund opfordrer vi Registertilsynet til~ at tage Universitetets
rorklaring ror pålydende. og på baggrund aCdenne at træITe argøreise - men i stedet at
trænge nærmere ind i problemstiJIingen omkring, hvordan Ekstra Bladet er kommet i
besiddelse ar de ovenfor uævnte spedlikke og ikke offentligt tilg::engeHge
unjversitetsoplysninger.

Yderligere antager vi, at det for Registertilsyner som institution må være at stor vigtighed at
sikre sig, at de oplysninger, hvor ud fra tilsynet arbejder, er korrekte og dækkende.

Rådgivningsgruppen Regnbuerl og Studerende Mod Racisme

p.g,v.

'i t-,t
Stud_psych. Je!~Lund

.. . ~ rs.w:f/ vihd><-<-..
Cand psyeh Kalk Birck-MadSen
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Ved brev af 6.

videreglvelse af

Bladet .

april 1994 har De klaget til Registertilsynet over

oplysninger fra KØbenhavns Universitet til Ekstra

. /. Ved hrev af 2. juni 1994, der vedlægges i kopi, har KØbenhavns Uni

versitet afgivet en udtalelse i sagen.

I den anledning skal Registertilsynet anmode om Deres eventuelle

kommentarer til det af universitetet anførte. Svar bedes være Regi

stertilsynet i hænde senest 3 uger fra dato, idet afgørel~e ellers

vil blive truffet p~ de~ foreliggende grundlag.

P. R. V.

E. B.
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Bladet søgte om. aktindsigt i sageo. vednnmdc Sluderurbuset:. og 1001 ec led i deuDe
aktindsigt har universiteeer: pm""""""'w>Idt de medlc:n:dlster fra ShJdc:ucrbuset. 10m

asla Bladet presentercde wUversitetc:l for, med de offentlige rilg2:Dgelige valglis
ter over sternmeberenigcde lil valg p1 univenitetel:. Der er sAledes i denne sag ikte
tale om videregiveise af oplysninger, der er Ikke er offentligt tiIgageUge.

Til
Regislertilsynet
An: Henrik W.uNn
ChrUrians Brygøe 28.4
1559 København V

JAlJzvv

Modtsgetl
Registertilsynet
- 2 JUMI 1994

J.NA./9' 9' r - .ølS- (/t1j"
Bileg/
I}?

02.06.94

(

(

Vedrørende Udleveringen af oplysninger om studerende ri) PoIi[ielS Efterretningstjeneste og 0p

lysninger om studerende til Ekstra Bladet.

Som svar på RegistenilsynelS skrivelse af 7. marts 1994 samt 26. april 1994 skal
Københavm Universitet oplyse. al den interne wxlersøgelse om dis.se forhold nu t:z

afslutte!.

Den interne undersøgel~e blev forestået ar profei;~!'.Iir._j!.!.!'. Vagn Grevf::, oS d~:':le

undersøgelses resultater danner baggrund for universitelets svar vedrørende udleve
ring af oplysninger til PET.

UniverSilC!et bekræfter. at der har funder:' udlevering af oplysninger om studerende
Sled til Politiets EflerreULingstieocste i perioden fra omkring 1977 til 1990. De vide
regivne oplysninger er cpr. nummer, navn. adresse, studiefag, adgangsgivende eksr
men og immatrituJadons4r, som er registreret i Købechavm Uoiversitets Perronre
gister. Der er udelukkende tale om udlevering af oplysninger pi papirlister• der er
rekvirerede internt: pi universildd i overensstemmelse med gældeDit: regler. Til
orientering vedlægges brev af 10. marts 1994 til universitetsdirektøren vedrørerx1c
rET~ucll~;'·~ill6'.i:l !fa urJvcrsiretets e'~~~~!.

Cpr. nummeret iodfønes i 1968. Til og med studieåret 1971/1972 blev der produce-
ret offentligt tilgængelige srudenlerlister, tikvareOO.e de lister, der t:z Ddlevem til
PET. Listerne blev fra ca. 1m udleveret fra universitetet til PET.

Videregiveise af oplysninger om de studerende til PET blev i slubliDgen af70'emc
taget af den daværende direktør. Det kan ikke konstaleres, om PET har henvist til
en særlig lov som grundlag for videregiveJsen.

Vedrørende udleveringen af oplysninger til Ekstra Bladet skal det oplyses, at Ekstra

(

(

Univetsity ol Copenhagen

Nerregade 10
P.O.B.2177
OK 1017 København K

Tel: +4535322700
Fax: +4535322780

Direkte: +45 3532 2686
E·mai!: aw@adm.ku.dk
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Dagbladet Arbejderen
Ryesgade J F
2200 København N

Att.: Per Skipper

Ref. DW J.nr. 10-000-25/93 8. juni 1994

I anledning af din begæring om akti~dsigt fremsender
kopi af korrespondancen mellem Registertilsynet og
Universitet:

vi hermed
Københavns

- Registertils)~ets brev af 7. marts 1994.
- Regist~rtil$yn~ts brev af 28. april 1994 med tilhorende bilag.
- Universitetets brev af 2. juni 1994 med tilhørende bilag.

vi undersøger i øjeblikket, i hvilket omfang vi
imødekomme dit ønske om aktindsigt i Vagn Greves
ter vil vi vende tilbage til sage~.

Med venlig hilsen

Dorrit Wivel
f°oJldrr,æcrtig

eventuelt kan
rapport. Deref-

UniversitY of Copenhager'l

Narregade 10
P.O.B.2177
DK 1017 København K

Tej: +4535322626
Fax: +4535322628
Telex: 22221 unicop dk



Bladet søgte om aktindsigt i sagen vedrørende Studenrerhuset, og som et led i denne
a.ktindsigt har universitetet sammenholdt de medlemslister fra Studenterhuset, som
Ekstra Bladet præsenterede universitetet for, med de offentlige tilgængelige valglis
ter over stemmebereuigede til valg på universitetet. Der er således i denne sag ikke
tale om videregiveise af oplysninger, der er ikke er offentligt tilgængelige.

Side 2

~I.W'W.I':w:&\&U.U.:~D
Studieadministrationen

Til
Registenilsynet
Alt: Henrik Wa.aben
Christians Brygge 28.4
1559 København V

KU LedelseS9&krttarlatet d. 2>-G;,- 'i "-{

SQ~SI'lr. '.et=-øQ:3 - 9.S/Q ~ A)O;tnr,1..L=

Sag.beh. 9lev1~ p

Koploondl tilP:Jf1il15ff!M/;l/1r4h/VL7-<;i GUv<..

~~
akob Lange

lALlavv 02.06.94

Vedrørende Udleveringen af oplysninger om studerende til Politiefs Efr:erremingstjeneste og op
lysninger om studerende til Ekstra Bladet.

Som svar på Registertilsynets skrivelse af7. marts [994 samt 26. april 1994 skal
Københavns Universitet oplyse, at den interne undersageIse om disse forhold nu er

afsluttet.

Den interne unders;)gelse blev forestået af professor, lic.juL Vagn Greve, og denne

undersøgelses resultater danner baggrund for universitetets svar vedmrende udkve
ring af oplysninger til PET.

UnIversitetet bekræfter, at der har fundet udlevering af oplysninger om studerende
sted til Politiets Efterretningstjeneste i perioden fra omkring 1977 til 1990. De vide

regivne oplysninger er cpr. nummer, navn, adresse, studiefag. adgangsgivende eksa
men og irnrnauikulationsår, som er registreret i Københavns Universitets Personre
gister. Der er udelukkende tale om udlevering af oplysninger på papirlister, der er
rekvirerede internt på universitetet i overensstemmelse med gældende regler. Til
orientering vedlægges brev af 10. marts 1994 til universiæcsdirektøren vedrørende
f'E·i -uciieveringen fra universiætets eGo-ener.

Cpr. nUI11.meret indførtes i 1968. Til og med studieåret 1971f1972 blev der produce
ret offentligt tilgængelige stndenterlister, tilsvarende de lister, der er udleverer ril
PET. listerne blev fra ca. 1977 udleveret fra universitetet til PET.

Videregivelse af oplysninger om de studerende ril PET blev i slutningen af 70'erne

taget af den daværende direktør. Det kan ikke konstateres, om PET har henvisr til
en særlig \0'1 som grundlag for videregiveisen.

Vedrørende udleveringen af oplysninger til Ekstra Bladet skal det oplyses. ar Ekstra

Unlversity or Copenhagen

N",rregade 1O
P.D.B. 2177
DK 1017 K"d.,,,nhavfl K

Tej; +4535322700
Fax: + 453532 2780

Direk.te: +45 3532 2686
E-mai!: <Ivv@adm.k.u.dk
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(Journal nr. bedes anla'l ved henverldelser)

Vi har pr.22/3 ..Ile! 916 med1em.JIier i foreo.iag-....[l
Studen[erhuset og det er ja glædeligt M~n d~ *al
stadig ggr~ ~ indsaJ.s. itkt d.::r er tl:l2.ng: med
daglig gang i huse! SJm endnu ikke Mr flet mcldt
sig ind. Der er tid.Jjger:: i gruppernes bakse lagt ~
opfordring til de akth-e om at melde sig ind

FTode Hanrubal Sumllie (mu.rik:)

Steen Larsen (cafe)
Done J\.klUe Pedel3en (S~æ.)

Anneline Juul (SMR)
Anne Merte 0Slerga.a.rd (koks)
Monen R::ichel (Musik)
Torben Simonsen (M:usi.k)

Da derre ikke er Dok sk.aljeg: såle6e:s her i busa...isen
opfordre til ae m2oI1 checker nedenstående li~e over og der rnacgkr bekrært.igelse på:
de hus.akti.ve, om man. selv eller kender nogen som
ikke er med på li~en. Aane."1W.rie Eie Christensen (Inte)

Herurloverkan det oplyses ae den:nangler billede pil Venlig bilsen
folgende:

I
·KU Lea.!,.ssek'.'«;.'"' d. 'zS· I}$, frff

s.,",", J2.J};Q -zyJ3 ",w,. 5'.

! Sag,b,". J'tEN,,!, (M<rI56HM0aS2.' !!::!:!.)
\ Kop; s.nd' til: lf!A iln, JilH, VA6/J

anmode om svar, snarest belejligt.
Registertilsynet skal

ved skrivelse af 8 april 1994, der ved12g9~S

Regnbuen og st~derende Mod Racisme klaget t~l

opiysninger til Ekstra Bladet.
videregiveise af

E. B.
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ADB-Kontoret

Universitetsdirektør Peter Plenge
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skab til brugernes reuigheder. Der var derfor tale om en effektiv kontrol
Listerne blev sendt til den bruger, der havde rekvireret udskriften. Det skele
for al sikre, at ADB-kontoret kun sendle lister til brugere. der var autoriseret
til al rekvirere disse lister.

Antallet af brugere, der var antoriseret til al rekvirere lister var som nævnt
meget begrænset. idet der var tale om nogle få personer fra de centrale kon
torer i Universitetsfirkanten og fra fakultetskontorerne. Listerne blev i mange
tilfælde videregivet til andre - de egentlige slutbrugere. Det var (og er sta
dig) f.eks. tilfældet med en række lister fra regnskabs- og eksamenssystemer
ne, der udskrives til brug for administrationen på instirutterne.

10. mans 1994

Kære Peter.

Du ringede til mig forleden og spurgte, om der var en mulighed for, at udle
veringen af matrikellister til Politiets Efterretningstjeneste (PET) også havde
omfatlet lister over sruderende ved Handelshøjskolen i København og stude
rende ved Roskilde Universitetscenter. Baggrunden for dit spørgsmål var, at
nogle journalister havde spurgt dig om dette.

Jeg svarede, at det ikke var tilfældet, hvilket du har videregivet til dagspres
sen. På baggrund af din henvendelse har jeg orienteret Jakob Voltenen og
Erik Ebbe om, at de ikke behøver at frygte, at sagen om udlevering af oplys
ninger til PET også omfatter deres insti~tioner - jf. vedlagte kopier af skri
velser til Handelshøjskolen i København og til Roskilde Universitetscenter.

Jeg skal samtidig benytte denne lejlighed til at orientere dig om, hvorledes
matrikellisterne til PET sandsynligvis er blevet rekvireret og producereL

De pågældende lister er blevet udskrevet på System 80 - før konverteringen
til de nye Oracle baserede edb-systemer.

I de gamle edb-systemer havde brugerne online adgang til en rækk.e oplysnin
ger, meI]. det var ikke muligl at rekvirere lister via online systemer. Alle ud
skrifter blev produceret cemralt i ADB-komorets maskinstue med en ræk.\:e
batch-rutiner, der blev tilrettelagt og afviklet af ADB-komorets operatører
Det skete på grundlag af rekvisi[ioner fra brugere, der var auroriseret til at
bestille de pågældende udskrifter.

Ved tilreuelæggelsen af batch kørsler blev det kontrolleret, om brugeren var
autoriseret til at rekvirere de ønskede lister. Antallet af brugere, der rekvire
rede lister var meget begrænset, og operatørerne havde derfor et godt kend-

Udskrifter af matrikellister og adresse1abels fra System 80 kunne endvidere
rekvireres fra instirutter og srudienævn ved henvendelse til Studieadministra
tiouen, tidligere Fællessekretariatet, der sørgede for at rekvirere de ønskede
udskrifter fra ADB-kontoret. Det var Srudieadministrationens opgave at vur
dere, om der var tale om en lovlig rekvisition i forhold til registerforskrifter
ne. Hvis dette var tilfældet videresendtes listerne fra Srudieadministrationen
til rekvirenten. Det var selvfølgelig ikke muligt for Studieadministrationen at
kontrollere, om udskrifterne herefter misbrugtes af rekvirenten.

Jeg føler mig overbevist om, at de lister. der er videregivet fra Københavns
Universitet til PET, er rekvireret gennem de ordinære kanaler af brugere, der
var autoriseret til dette_ Listerne er derefter videregivet til universitelSdi
rekæren. Dette er sket i overensstemmelse med sikkerhedsforsk..-iflerne for
edb-systemerne og også i overensstemmelse med registerforskrifrerne, som
ikke overskrides ved al give universitetsdirektøren adgang til navne. adresse
og srudiefag for de indskrevne sruderende.

j>'led venlig hilsen

(/1 J(CUeM~
\...øie .gann hin

University of Copenhagen

N"rregade l o
P.O.B.2177

Tel: +4535322626
Fall;: +4535322707

O,rekte: +4535322687
E-mail: otp@adm.l<.u.dl<.
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Idet der henvises til diverse artikler i pressen, hvoraf frerng~r,

at KØbenhavns Universitet har videregivet oplysninger om studerende

til Politiets ~fterretningstjenesteJ PET, skal Registertilsynet an

mode KØbenhavns Universitet om en udtalelse i sagen.

Registertilsynet skal særligt anmode om at få oplyst følgende:

om videregiveise af oplysninger om studerende ved KØbenhavns

Universitet til PET har fundet sted, og hvis dette er tilfæl

det,

hvilke oplysninger der er videregivet,

fra hvilket edb-register og i hvilket tidsrum der er videre

givet oplysninger,

hvem der har besluttet videregivelsen og

hjemlen for en sadan videregi~~lse, herunder om der fra PET s

side er henvist til en særlig lov som grundlag for videregi

velsen af oplysningerne.

Registertilsynet vil sætte pris på et snarligt svar.

P. R. V.

KV Ledelsessekre!ariatst d. it ./_I';IZ'S /h,

Aklnr.: j\-

SagSbeh. /"';.f.:('-!fE: '"

Kopi scr.dt til: .','":71'f ~7J.)~-::: ]11/.;--" Henrik Waaben
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Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om, at der

hos de tiltalte i medfør af straffelovens § 75, stk. 2, konfi

skeres 9 stk. slagvåben.

De tiltalte har nægtet sig sKyldige.

De tiltalte er ustraffet.

Rettens bemærkninger:

Efter bevisførelsen lægges det til grund, at genstandene er

omfattet af våbenloven som beskrevet i anklageskriftet.

Det lægges endvidere til grund, at våbene har været i de

tiltaltes besiddelse, idet de begge har forklaret, at de var

bekendt med at våbene var i Studenterhuset, ligesom de

tiltalte ikke har foretaget sig noget med hensyn til at

bortskaffe dem.

Straffen fastsættes for begge de tiltalte efter de ovennævnte

bestemmelser til en bøde på 600 kr., subsidiært hæfte i 4

dage.

Påstanden om konfiskation tages i medfør af de påberåbte

bestemmelser til følge som nedenfor bestemt.

T H I K E N D E S F O R R E T

Tiltalte Anne Jønsson straffes med en bøde på 600 kr.,

forvandlingsstraffen er hæfte i 4 dage.

Tiltalte Carl-Erik Birck-Madsen straffes med en bøde i 600

kr., forvandlingsstraffen er hæfte i 4 dage.

Hos de tiltalte konfiskeres 9 stk. slagvåben.

De tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder 2.500

kr. + moms i salær til deres beskikkede forsvarer advokat Jens
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Christensen med 1.250 kr. til hver.

J /. iJk
~~S~iesen

Udskriftens rigtighed bekr~~

KØBENHAVNS BYRETS JUSTITSKONTOR, D

Annie Frederik.sen



Vejledning

om domme i politisager, der ikke kan ankes uden særlig tilladelse

Tiltalte har ikke givet
møde under sagen.

Tiltalte har givet møde
under sagen.

Domme i politisager kan normalt kun ankes, når tiltalte har givet møde.

Er man dømt som udebleven (har ikke givet møde under sagen), kan by
retten bestemme, at sagen skal genoptages, hvis man har haft lovligt for
fald og har været forhindret i at give retten meddelelse herom i tide. An
søgningen om genoptagelse skal være modtaget i byretten inden 14 dage
fra forkyndelsen af dommen.

Selvom der er givet møde, kan dommen normalt heller ikke ankes, med
mindre der er idømt højere straf end bøde på 3000 kr. eller 20 dagbøder,
eller der er idømt konfiskation af genstande til værdi over 3000 kr. eller
idømt andre offentligretlige følger, jfr. retsplejelovens § 962, stk. 2.

Justitsministeriet kan dog undtagelsesvis, når der foreligger særlige grunde, tillade anke. Ansøgning her
om kan indgives til justitsministeriet og skal være modtaget inden 14 dage fra forkyndelsen, jfr.
retsplejelovens § 962, stk. 3.

Såfremt justitsministeriet (undtagelsesvis) skulle give tilladelse til anke, skal der finde en ny mundtlig
domsforhandling sted i landsretten.

Sagens behandling i landsretten skal i givet fald ske under medvirken af en forsvarer. Hvis anken ikke fø
rer til ændring af dommen i gunstig retning, vil domfældte i reglen blive pålagt at betale sagens omkost
ninger, herunder salæret til forsvareren.

Uddrag af retsplejelovens § 962, stk. 2 og stk. 3 er gengivet nedenfor.

Retspleje10vcns § 962, stk. 2:
1'1 politisager .
Tiltalte kan kun anke, såfremt tiltalte har givet møde i sagen
og mC'.re end 20 dagbøder eller en bøde på mere end 3000 kr.
citer konnskation afgenstande af tilsvarende værdi eller an·
dre offentligretlige følger er idømt. , , .. " "

RetspJejelovens § 962, stk. 3:
'.justitsministeren kan tillade anke af domme, der efter stk.
2 ikke kan indbringes for højere ret, såfremt sagen er af
principiel karakter eller særlige grunde i øvrigt taler derfor.
Ansøgning skal indgives til justitsministeriet inden 2 uger
efter dommens afsigelse eller, hvis det er tiltalte, der vil an
ke, og tiltalte ikke har været til stede ved dommens afsigelse,
efter dens forkyndelse. Justitsministeren kan dog undtagel
~esvis meddele tilla.delse, hvis ansøgning indgives senere,
men inden et år efter dommens afsigelse., , «

P 1976 (7190)
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SANKT ANNÆ PLADS 6
DK-1250 KØBENHAVN K
TLF (+ 45) 33 15 OB 00

FAX(+4S) 33155060
POSTGIRO 4257200

HARLANG, KOCH & CHRISTENSEN
ADVOKATFIRMA

JØRGEN KRØIGAARD
MØDERET FOR HØJESTERf:"

TORBEN KOCH
MØDERET FOR HØJESTERET

JENS CHRISTENSFN
MØDERET FOR HØJESTERET

CHRISTIAN HARLANG
MØDERET FOR HØJESTERET

Rådgivningsgruppen Regnbuen
c/o stud.psyk. Anne Jønsson
Søbredden 24
2820 Gentofte

Carl-Erik Birk-Madsen ti
Bragesgade 18, 1. th.
2200 København N

\ 8. juni 1994
j.nr. 419001k
CH/tj

Vedr.: Sag berammet til mandag d. 5. september d.å. i Københavns
Byret.

Fra Københavns Byret har jeg mOdtaget akter i straffesagen og vil
i den anledning foreslå, at vi afholder møde her på kontoret

torsdag, d. 21. juli d.å., kl. 14.00

Jeg har anmodet min kollega, advokat Jens Christensen her på kon
toret om at deltage i mødet, idet han er benificeret forsvarsad
vokat og mere trænet forsvarer end jeg. Hvis I er indforståede
hermed, vil jeg foreslå, at han overtager hvervet som forsvarer i
retten.

Med venlig hilsen

i Christian Harlang

ilt\w ~~,S;:I{.



København d, 20/6 1994

Til:
Advokat Christian Harlang
Sankt Annæ plads 6
1250 Kbh, K

Hej Christian.

Som du måske har læst i Infonnation mandag d, 20, har vi fra Regnbuens side rettet
henvendelse til Justitsminister Erling Olsen for at få ham til at overbevise politiet om at tage
sagen mod AIlin op, I Infonnations artikel fremgår det fejlagtigt, at du skulle være afsenderen
afbrevet til Erling Olsen - men det er en misforståelse fra journalistens side,

Derfor denne lille note til din orientering,

Vedlagt:
1: Henvendelse til Erling Olsen pr, 16/61994 (uden bilag - dem har du i forvejen)
2: Kopi af Informations artikel fra d, 20/6 1994,

Venlig Hilsen

Jesper Lund
Regnbuen
Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N,
Tlf: 35 37 86 58
(privat: 31 3598 17)



PRESSENÆVNET
POrlhusgade 3,
1213 København K.

Tlf.: 33 155564 Fax: 33 1500 IO

Rådgivningsgruppen Regnbuen,

Solidaritetshuset,

Griffenfeldsgade 41,

2200 København N.

Den 24/08-94
Sag nr. 62/1994

Vedlagt sendes Pressenævnets kendelse af 24. august 1994 om

Rådgivningsgruppen Regnbuens anmodning om genoptagelse af

sag nr. 76/1993 om nogle artikler i Ekstra Bladet den 20. 

22. oktober 1993.

Rådgivningsgruppen Regnbuen har i sin skrivelse af 27. juni

1994 tillige berørt nogle artikler i Ekstra Bladet den 26.

og 29. oktober 1993. Disse artikler var ikke omfattet af

sag nr. 76/1993. Pressenævnet er derfor under henvisning

til medieansvarslovens klagefrist på 4 uger afskåret fra at

tage stilling til disse artikler.

,



•

Udskrift

a rkendelsesprotokoUeil

for

det i medfør af lov nr. 348 ar 6. juni 1991

om medjeall5var oprettede Pressenævn.

,

I sag nr. 62/1994

Rådgivningsgruppen Regnbuen

mod

Ekstra Bladet

afsagde Pressenævnet onsdag den 24. august 1994 sålydende

K e n d e l s e:

Rådgivningsgruppen Regnbuen har ved skrivelse af 27.

juni 1994 anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr.

76/1993, i hvilken nævnet afsagde kendelse den 20. januar

1994. sagen Vedrørte Rådgivningsgruppen Regnbuens klage

pVfiOr nqgle artikle~_ i Ekstra. Bli~sle.t den :?O_. -.22. 9kto~er

1~~3 om lukningen af Studenterhuset i København. Artikelse

rien blev indledt med overskrifter som: ~Ekstra Bladet af

slører: TERRORIST-REDE PÅ UNIVERSITET" og "SIDSTE: STOR PO

LITI-RAZZIA I MORGES". om R~dgivningsgruppen Regnbuen, der

der var brugere af studenterhuset, hed det, at gruppen dis

kuterede den væbnede kamp mod samfundet, og at den chikane

rede andre studerende væk fra studenterhuset.

•



-- z -
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Pressenævnet udtalte følgende i anledning af klagen:

IIEkstra BladQt har i artikelserien videregivet kla

gerens hovedsynspunkter på grundlag af udtalelser

fra repræsentanter for klageren i nogle Tv-indslag

og i telefaxen, som blev udsendt den 21. oktober

1993. Fremstillingen af hovedsynspunkterne er ikke

blevet bestridt af klageren. Uanset den upræcise op

lysning om gruppens brug af falske navne finder

Pressenævnet herefter ikke grundlag for at kritisere

Ekstra Bladet i denne sag."

Til støtte for anmodningen om genoptagelse har R~dgiv

ningsgruppen Regnbuen bl.a. anført, at Pressenævnet på in

gen måde har taget selvstændig stilling til oplysningerne i

artiklerne. Nævnet har i følge klageren alene spurgt Ekstra

Bladet selV, men har ikke indhentet supplerende oplysninger

hos klageren. Dette fører efter Rådgivningsgruppen Regnbuen

til, at nævnet videregiver falske oplysninger, og at næv

nets kendelse er mangelfuld og direkte vildledende. Rådgiv

ningsgruppen Regnbuen har endvidere gjort gældende, at

gruppens hovedsynspunkter ikke er korrekt videregivet i

Ekstra Bladet.

Følgende nævnsmedlemmer har deltaget i sagens behand

ling; Axel Kierkegaard, Hans Dam, Tage Clausen og Preben

sørensen.

pressenævnet udtaler:

Pressenævnet indhentede i overensstemmelse me? medie

ansvarsloven en udtalelse fra Ekstra Bladet om Rådgivnings-

- J -

gruppen Regnbuens oprindelige klage over artiklerne den

20.-22. oktober 1993. Hverken udtalelsen fra bladet eller

omstændighederne i øvrigt gav imidlertid Pressenævnet an

ledning til at stille salgens afgørelse i bero på yderligere

udtalelser fra parterne.

også efter Rådgivningsqruppen Regnbuens begrundelse

for begæringen om genoptagelse finder pressenævnet, at Eks-

tra Bladets gengivelse af klagerens hovedsynspunkter har

fornøden støtte i de kilder, som er nævnt i kendelsen at

20. januar 1994. At klageren nu bestrider fremstillingen af

synspunkterne kan derefter ikke tillægges afgørende vægt.

på denne baggrund og da der i øvrigt ikke ses at være

fremkommet nye oplysninger af betydning for sagens afgørel-

se, tages begæringen om genoptagelse ikke til følge.

--00000--

Udskriftens rigtiqhed bekræftes.

København, den 24. august 1994.



Rådgivningsgru ppt=n Regnbuen
Solidaritetshuset
Griffenfe1dsgade 41
2200 København N
35-37.86,58

PRESSENÆVNET
POSTHUS{;i\DE 3
1213 KØ[lE.~IIAVNK.

VEDR. PIU;SSENÆVNETS KENDELSE I SAGEN "RÅDGIVNh'lGSGRUPPEI'>
REGNBU':N MOD EKSTRA BLADET", SAG. NR. 7611993, 21.JANUAR 1994.

Pressenævnel har i sin kendelse af 2 Ljanuar 1994 i sagen "Rådgivningsgruppen Regnbuen
mod Ekstra III ildet" ikke fundet grundlag for at kritisere Ekstra Bladet. Og som det ordret
hedder i Prc:t,'iCl\ævnets udtalelse: "Ekstra Blade[ har i sin artikelserie videregivet kJagerens ho
vedsynspunklcf på grundlag af udtalelser fra repræsentanter på grundlag af udtalelser for kla~

geren i nogk TV-indslag og i telefaxen, som blev udsendt den 21. oktober 1993. Fremstilljn·
gen af hoved."yM.punkterne er ikke blevet bestridt af kJagl:um. Uanset den upræcise oplysning
om gruppens hrug af falske naVJle finder pressenævnet herefter ikke grundlag for at kritisere

Ekstra Bladet i derrne sag"(Pressenævnet, s.7}

Afdenne udtalelse fremgår det tydeligt og præcist, at Pressenævnet alene henholder til reakli
onerne dagc:m;dter (de to TV-indslag og en pressemeddelelse fra klager/undertegnede) pA
Ekstra Blad~l_' <lprindelige artikel fra d.20.oktober 1993. Men på ingen måde tagl:r selvstæn
dig s!illing lil <knne, andet end at spørge Ekstra Bladet selv, om dets oprindelige oplysninger
er korrekte· hvilket endvidere fører til, at Pressenævnet selv videregiver falske oplysninger
(herom senc-rc) Vi fmder derfor Pressenævnet udtalelse mangelfuld og direkte vildledende Og
at detle må ';')rc lil. at Pre,~senævnet tager sagen op igen. Og dette må vi bede om.

Inden vi i dCI/i.,lgende skal kommentere den oprindelige artikel rra Ekstra Bladet d_20.oktober
1993, skal J'llf;l.t'llde tre kommentarer gøres til Pressenævnets udtaleh;e:

KO'.1MENTc\J(ER TIL PRESSE~ÆVNETSMAi'IGELFULDE OG J'JR.EKTE VlLDLE

DENnE UDI ALELSE

1 _ Når Pressl:llævnet skriYl:r, at "fremstillingen af hovedsynspunkterne .. ikke er .. blevet be
stridt af klaBl.'r~jl", så er dette ikke rigtigt. Vi har fra starten af, overalt - herunder i vores an
modning til "rc:isenævnet, i udsendte pressemeddelelser, og i diverse artikler og henvendelser
til forskellige Illyndigheder - bestridt, at der overhovedet er den sag med det indhold, som
Ekstra Bladel I;dmturer med. Og desuden skriver vi udtrykkeligt i vores anmodning ti( Presse
nævnet: "Al rt;tvne bare tilnærmelsesvist alle de fordrejninger, \.1\mderbyggede tilstande og di
rekte løgne, dl:r indgår i Ekstra Bladets omtale af denne sag yi] ovt':rskride rammerne for denne
henvendelse. (Og) .. undertegnede står selvfølgelig til rådighed for oplysningel' om

2

dokumentation af urigtigheder af de hetzende påstande: fremført j Ekstra Bladet, samt for hen
visning til mindst en person, der er blevet fejlciteret".
Vi valgte denne henvendelsesform, fordi det på daværende tidspunkt var totalt uigennemskue
lig, hvad en presseinstans havde gang i, hvorfor vi satte vores lid til Presse:nævnets kompeten·
ce og interesse i en sagslig afklaring.
Men efter at have sct Presst':nævnets hidtidige udtalelse, står det klart, at denne er gjort på et
utilstrækkeligt grundlag. Og vi undrer os over, at Pressenævnet ikke har søgt videre oplysnin
ger for en kvalificeret afgørelse, der hvor vi henholder os til Ekstra Bladets artikler som "over·
ordentligt fejlagtige og fordrejede, .. bragt moo bedre vidende". Og derfor også denne supple
rende henvendelse.

Nu er der indholdsmæssigt mange hovedsynspunkter i Ekstra Bladets oprindelige artikel. Men
de væsentligste synes at være:
- brug af falske navne (Ekstra Bladet d.20.oktober, blandt andet s.4 og s.6);
- at misbroge Studemerhuset til illegal politisk virksomhed (blarrdt andet s.4);
- ikke at være legale studerende og at fuske sig til at stemme på generalforsamling (blandt

andet ".6);
- misbrug af økonomiske midler (blandt andet s.6);
- at have kriminelle udenlandske teHockontakter (blandt andet 5.7) og herunder slet skjult

henvisning til direkte delagtighed i poJililllord og bankrøveri (blandt andet
Lederen d.20_oktober);

- at chikanere uskytdige medstuderende (blandt andet s.7); og
- at værevåbenøvende og -brugende (specielt d.22.oktober, 5.8).

Ud over at de aBe er usande - Ekstra Bladet fremviser da heller in!;jen sande empiriske kends
gerninger til underbyggeise heraf - så centrerer de sig alle endvidere ind ener, at vi skulle have
"forladt demokrarier"(Ekstra Bladets Leder fra 20.oktober 1(93). Og dette er stik imod fakti~

ske forhold. Tværtimod har \ol altid henholdt os lil og praktiseret demokrati. Og vores presse·
meddelelse af 21.oktober 1993 er da også et langt forsvar for en demokrathke platform, og
også en beskrivelse af, hvordan vi selv har handlet demokratisk gennem hele Studenterhusets
historie. Ekstra Bladets falske og konstruerede oplysninger - og det gælder samlige ovenståen
de, som hele Ekstra Bladets artikelserie bygger på, og som skal sørge for at give et billede af
det modsatte· skal senere tilbagevises konkret.
Eksistensen af de 9 slagvåben i Srudenterhuset ændrer desuden intet ved vores demokratiske
platform; dels har slagvåbnenes eksistens i huset intet med Regnbuen at gme, .men med mord·
trusler mod oplægsholdere i arrangementer forestået af Studerende Mod Racisme; dels var der _
~; nata.: bllif1cll s[L1Jellr~l,ti5aictive for rei"e":.J.llsen· af at- måtte tænke sikkerhed i forbindelse
med anti-racistiske arrangementer. Vedla.gt referat afdet sidste storm~dt;, hvor sikkerhedspro
blemet blev diskuteret (Bilag l), og det skal præciseres. at flertallet også gjaldl de fremmødte
bestyrelsesmedlemmer: Birgitte, Karsten og Cathrine overfor Elisabeth og Jacob.

2 - Pressenævnet skriver: "Uanset den upræcise oplysning om gruppens brug af falske navne
finder Pressenævnet herefter ikke grundlag for at kritisere Ekstra Bladet i denne sag"(s.7). Og
Pressenævnet henholder sig her endvidere til, at at "Ekstra Bladet d.20. oktober oplyste, at
"man var blevet bekendt med, at et stort antal falske naVJle havde udløst den offentlige støtte~.

Den 22. oktober blev denne oplysning til dels berigtiget. Oplysningen beroede i følge Ekstra
Bladet på stavefejl i Regnbuens og en sympatiserende gruppes medlemslister"(Pressenævnets
kendelse s.s). Heroverfor må det siges: Der er ingen falske navne i Reunbuens medlemsliste,
men dog to stavefejl i Studenterhusets liste over medlemmerne i Studerende Mod Racisme
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hvilket dog ild,e kan lastes Studerende Mod Racisme - men dog heller ikke StudenterhlIset
idet listen var ~kJjste hvad der udtrykkeligl var angivet på selve mellemslisten. l bilag 2
(Notar vedr. )·l;,str.1 Bladets påstand om brug affaJske navne i Studenterhuset) er Ekstra Bla~

dets påstand om brug af falske navne nærmere analyseret, og konklusiDnen fra dette papir af
13.marts 191H :ika! også gengives her: "Ekstra Bladet har sammenlignet Studenterhusets med
lemsliste og HI:tlrikler fra Københavns Universitet, og bevidst løgnagtigt fremstilk:t, ikke bare
et groft fordrejet, men et direkte usandt billede af det faktiske resultat af sammenlignin
gen"(Bilag 2,:'17). r en $el1ere udtalelse fra Københavns UniversitetlStuciielldministrationen - i
et svar til Regl~,ertilsynet - oplyses endvidere følgende; "Vedrørende udleveringen af oplysnin
ger til Ekstra II/adet skal det oplyses, a.t Ekstra Bladet søgte om aktindsigt i sagen 'iedrør~nde

Studenterhusct. og som ted i denr1e aktindsigl har universitetet sammenholdt de medlemslIster
fra StuJentl'rJlll:>et, som Ekstra Bladet præsenterede universitetet for, med de offentligt tilgæn
gelige vaJgli.~(er over stemmeberettigede til valg på universitetet. Der er således i denne sag ik
læ tale om vidcregivelse af oplysninger. der ikke er offentligt tilgængelige"Uvf bilag 3, s.1-2).
Om Ekstra Bliltlet har kOnlrolleret navne på ulovlig vis via matriklen. som meget taler for - jvf
bilag 2 . e1kr om det er sket på legal vis, som hæ,,'det af Studieadmirtistrationcn - jvf bilag 3 
kommer i dcth: tilfælde ud på eet: De falske navne, hvad angar Regnbuen, kan kun komme
gennem en bl:vidst løgnagtig konstruktion fra Ekstra Bladets side. Så når det kan skrives, at
oplysningen (Jill. at et stort antal falske navne havde udløst offentlig stotte, er "tilde!s berigti
get" d,22. oktober i Ekstra Bladet. er det stadig en grov fordrejning ~ som åbenbart kan brin
ges .... idere. do.~ nu med Pressenævnets billigelse. . .
Problemet vm I~kstra Bladets usande ~ og ikke "upræcise" som Pressenævnet henholder SIg til
(s7) - opIY~lIin~ om falske navne for speci('\t Regnbuen, og som Pressenævnet ikke finder del
værd at papege, står dog yderst centralt i Ekstra Bladets tilgang til at kun.!itruere diverse yder
Jll.!cre falske lJc~kyldninger. Vi citerer fra Ekstra Bladet d.20oktober - ert passus Pre~sel1æ..net
i ;in udta/ehc iJ:ar helt udenom at kommentere: "I følge Ekstra Bladet reagerede Københavns
Universitet, fOl ,Ii man - ved sel....stændige undersøgelser ~ fik dokumenteret, at Studenterhuset
ikke er den M)/I<l ejendom, som man ellers var blevet garanteret· Tvært imod var man bekendt
med. at et stol! antal falske navne havde udløst den offentlige støtte, og vidste nu. at 'autono
me· grupper havde den reelle magt over Studenterhuset"(s.4). Ekstra Bladets usande påstand
åbner m.a.o. d., ~kte op for yderligere "logiske følgeslutninger" a la: falske navne, så også uret
mæssig brug al' dier tilgang til tilståede midler, og når fabke na..'ne kan lade sig gøre, må de
der betjener ,~jy, heraf have en magt over andre, over huset. til at betjene sig heraf Ekstra Bla~

det skaber ah~:l med sin usande oplysning en egen ·sneboldeffekt', som det uretmæssig kan
drive h·,:olncn dct vil. Og der, hvor Ekstra Bladet vilje hen, var så åbenbart at konnekrere kri
min!\litel (Ig m:!sunisbmg (terror) til b~grebe! "autc~o~". ElJer ~ti!let op på en ;;~de!l måJe:
uden den usaude oplysning om falske navne, ville ag kunne Ekstra Bladets hetzende fareha
\'ende ikke skahes - for slagvåbnenes eksistens i Studenterhuset ....ar jo offentligheden kendt j

forvejen genneIII Studenterhusets Husavis, hvad Ekstra Bladet også selv indrømmer.

3 _ Pressenæ'YBC'-l citerer Ekstra Bladet fra d.22.oktober 1993, dels gennem en overskrjft med
"Studenter-p,~yh.ologer kammer over j tvangsforestillinger ~ anklager rektor Ove Nat~n for
nazisme", dels f{ennem dele af artiklen, hvori der blandt andet SI,\[: " Den au~onome, I1llhtante
psykolog-grul'l~ Regnbuen .. beskyldte igår rektor Ove Nathan og Ekstra Bladet for i fælles
skab at stå i ledlog med fascister og nazister... (Og i en telefax)., fortæller de blandt andet. at
alle studenler r;lktisk er autonome .. ". I pressenævnets udtalelse citeres Ekstra DIadet endvide
re for følgend..: udtalelse: "(Ekstra) Bladet mener, at man roligt kan bruge udtrykket "Kammer
over i tvangstanker". når Regnbuen anbringer Ove Nathan i ledtog med fascister og nazister.
som gmppen eller bladets opfattelse ser overalt i det danske samfund"(Pressenævnet. 560).
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Den telefax, der henvises ti~ må vi gå ud fra, at Pressenævnet har (men dog vedlagt som bilag
4), kan på ingen måde udlægges som Ekstra Dladet gør. Vi beskylder ikke Nathan for at stå j

ledtog med nazisme. så vilJe vi heller ikke lJdtrykke respekt for hans virke, hvad vi også gør i
pressemeddelelsen (s.3) - men for at se "sig btind" for (s.1n), hvor problemer kommer fra, og
dermed lade sig bruge af personer med højre-radikale synspunkter. Vi skriver endda også i
pressemeddelelsen, at det lader til ~ for at forstå Nathans hflndJing - at der er indblandet "upåli.
delige embedspcrsonef med private aktier i sagen"(s.3), hvilket jo viste a1 være ganske sandt·
Nathans daværende fortrolige medarbejder - jurist Lars-Erik ,\.Jlin - blev jo knap en måned ef
ter StudenterhIlssagen fældet af en påstand om en skjult mikrofon på Hans Gammeltoft Han
sens daværende kontor på København Universitet, og senere kom så også sagen omkring ille
gitim udlevering af matrikkel1ister til Politiets Efterretningstjeneste. Har Nathan været noget, i
følge \'ares pressemeddelelse, som vi ikke selv udtrykkeligt formulerer, så er det slet ikke na
zist eiler fascist eller i ledtog med sådanne - der er intet belæg for denne udlægning. men en
"nYltig idiot" tbr andres upålidelige og skjulte interesser. Så det er mere Ekstra Bladet, der
kammer over i "tvangstanker" over, hvad Regnbuen er for en gruppe. Ekstra Bladets over
skrift: har da heller ikke dækning hverken i pressemeddelelsen, eller det fra denne, som eiteres i
Ekstra Bladet, hvorfor Pressenævnet kommer ti! at sætte sig ind i sit eget regelsæt, specidt på
punktet videregi\'else af "Korre\...~e meddelelser". punkt 6 om, at "Ov·erskrifter og mellemru
brikker skal i form og indhold have dækning i den pågældende artikel eller
udsendelse. "(pressenævnets folder om "llvor, hvornår, hvordan og om hvad kan de klage, hvis
de mener at have været udsat for dårlig behandling i pressen", s.7). Vi finder Ekstra Bladets
handling her som en klar overtrædelse af god presseskik. og undres over, hvordan Pressenæv
net med alle tilgængelige oplysning foran sig. bn lade dette slippe af sted. Det samme gælder,
hvor Ekstra Bladet skriver, at vi i telefaxen/pressemeddelelsen fortæller, åt "alle studenter fak
tisk er autonome". Hvad vi fortæller er dog noget ganske andet, og vi citerer: "Vi ser ingen
modsætning mellem autonom og student. for autonom betyder selvstyrende, på egne kræfter
beroende arbejde..."(Pr~semeddelelsenaf ll.oktober 1993, s.2, jvf bitflg 4). Det ikke at se
nogen modsætning, er sgu da lan,gt fra det samme som at udtale sig substantielt om, h....ad alle
studerende er • hvad vi heller ikke på nogen måde ger. Vi udtaler os om os selv som
studenter!
Ekstra Bladet overtræder her - for os at se - k/art to punkter i Pressenævnets folder om "God
Presseskik". afsnit A om "Korrekte meddelelser": dels punkt \, idet der ikke - heller ikke her
videregives "korrekt og hurtig information"; dels punkt 5, idet del ikke gøres klart. hvad der er
faktiske oplysninger, og hvad der er kommentarer".
Vi skal senere kommentere en meget meget grovere manipulation fra Ekstra Bladets s'jde~

nemlig påstanden om at øve. j våbenbrug med storkalibrerede autClmatvånen' Og b!o::>t h~r ·næv
ne, at ~ariset om Eksf~a Bladets journalister er ude af stand til at tæse indenad - og det er i sig
selv slemt nok for en joumalist og dem der må bære følgerne herar-~ så gælder der det, at de
ser bon fra afsnit A, punkt 3 om, at "God Presseskik" indebærer, at oplysninger, som kan væ
re skadevoldende m.... skal prøves i en særlig grad. og at dette også angår deres egen. å.benbart
store indre svinehund.

OM VORES OPJillIDELlGE ANMODNING OM lNDGRIDEN OVERFOR EKSTRA
BLADET.

Pressenævnet lader sine udtalelser om Ekstra Bladets "stan~artikel" fra d.lO.oktober (;"Terro
rist-rede på Universiteter} kommentere alene af Ekstra Bladet selv. Og går dermed ikke ind i
det mest centrale punkt i vores anmodning, at det som sådan omhandler, at "artiklerne er
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overordentlig' fejlagtige og fordrejede. Hovedparten af de bragte oplysninger er fejlagtige _ og
en del heraf l" inges mod bedre vidende", at journalisterne "ikke har ønsket at kontrollere op
lysninger", "lr de brugte dem, og at det nærmest a.lene er "et privat hævntogt med det sigte at
skade særligt oidgivningsgruppen Regnbuen", samt at "Ekstra Bladet har startet en art hekse
jagt mod $\\IIknterhuset generelt og mod Regnbuen i særlig grad". Og vi skriver endvidere til
slut j yDreS nnmodning - som også tidligere anført - at det falder udenfor rammerne for davæ.
rende henvetlllds€ bare tilnænnelsevis at nævne alle usandheder mv, hvorfor vi eksplicit frem
hæver, at vi ,~I~r til rådighed for yderligere oplysninger og konkret dokumentation for påstan
denes urig!igll('d.

Hvorfor, vil ",; gerne spørge, retter Pressenævnet ikke videre henvendelse tilos, inden de afgør
sagen? Så h<l~Je det måske været muligt, at Pressenævnet selv havde undgået at viderebringe
bevidst forclrcjl:'de udsagn I det mindste må Pressenæ..net henvise os til det sted, hvor vi i føl
ge Ekstra B/,I(id, "i følge .. (vores).. egne skrifter føler sig i slægt med bl.a. Rote Anne Frakti
on"(Press~n;;e""lletsudtalelse ).6-7). Dette skrirt eller skrifter vil vi ~eme se. for man tnå
antage - ud rl'H Pressenævnets stillingtagen - at Pressenævnet har stinet bekendtskab
med det ellrr .Ie skrifter, som der akrivt henvises til - for det bliver brugt til at "beretti
ge .. udtl)·kkd tlterrorister""(Pressenævnet. s.6) om os. Og når vi har fået det, set det, j

tilfældet at del eksisterer, så vil vi meget gerne diskutere, hvad der målte stå. Det skulle jo nø
digt ende som; Tyskland op gennem 70-eme - hvor det gik helt galt - al såvel de borgerlige
og de sol;iali"thke personer, 'der gik ind i at analysere, hvad j de konkret sociale og samfunds
mæssige bctin,ll,dser, der skabte terrorisme, for dermed at kunne toregribe terror i at opstå,
selv blev slih:t i hartkorn med terrorister, også selvom de udtrykkeligt tog afstand fra en terro·
ristisk s[falcgi
Eller er det vid. digt sådan, at Presscmevnet har stillet sig tilfreds med en bekræftelse fra Eks
tra Bladets side. at deres. egne oplysninger er rigtige· blot fordi de allerede er skrevet i Ekstra
Bladet?!

Vi skal her hCflvise til Pressenævnets folder, specielt til afsnit A i Reglernes Indhold, omhand·
lende "Korrdl'" meddelelser". idet vi samlet fmder samtlige 7 punkter overtrådt Vi skal spe
cielt- fremhæve punkl 2, der omhandler at "kritik bør udvises overfor nyhedskilderne, i særde
leshed når dilS.';c udsagn kan være farvet afpersonlig interesse eJler skadevoldende hensigt".

Til belysning <lI' Jette punkt 2 har vi vedlagt en række smædebreve (Bilag 5), skrevet af samme
person, Per Å11rl.lP Dlsel!, der også endte med at blive errJæret uønsket i Studen!erhuset pga
dem. l Bilag ~ er også den "grundlov" - The Law of the St!ong -_som Per Åstrup Olsen har
:.>krevet under Il~ sammen med okkultisten AleiSler Crowiey, og hvori personens ret til at dræ
be sine modslilJlJere er formuleret. Vi citerer fra denne Book 77lLiber Dz; "Man has the right
to kil! those wilu would thwart these rights - the slaves shall serve". Med en sådan grundlov
for en person - dier for flere personer ~ vil et hvilket som helst hus, den eller de befinder sig i,
få problt'mer. upåagtet hvad andre i samme hus måtte vælge at gøre, medmindre de gør sig til
slaver. Og det var selvfølgelig også en mulighed, som Regnbuen, Studerende Mod Racisme,
andre grupper II!:! enkeltpersoner i Studenterhuset kunne have valgt, men selvfølgelig gjorde ..i
- og de ileste ;wdre - ikke dette. Men ved ikke at gøre det, men tvært imod sige Nej ti] en sty
refonn gennert! tyranni, despoti og diktatur, så er det Dgså, at ~ ~dant Nei af tyrannen,
gQten...mLf,iikfatoren kan udlægges som angreb ~ selvom angrebet ret beset starteemed en
person der I.!.lRCrowl~oQk 77 til sin grundlov. Det svarer til, at en kvinde, der siger Nej til
tilbudet om er :'111mleje, udlægges som angriber af manden! Sygt, totalitært, og udenfor enhver
rimelig mennc~kdjg ret. Men ovenstående nævnes for at gøre opmærksomt på det forhold, at

alt i Ekstra Bladets artikler er skrevet miC:d os som den "angribende part" - et forhold der kun
ne have været afvist, hvis der var blevet anvendt bare lidl afden kildekritiske sans, somjourna
lister er forpligtiger til under udførelse af deres arbejde.
Selv med en ~tor skepsis mht, hvorfra Ekstra Bladets journalister har sit kildemateriale, så er
det umuligt at afVise den 99-procent-agtige lighed med Ekstra Bladets anikel fra d.20,oktober
1993. Det eneste, der ikke er med fra smædebrevene, er beskyldningen for hash-rygning, men
den rimer også dårligt for journalister, når etiketten ·Tcrrori~me" skal markedsføres. Men el
lers er alt der.
Det er smædebreve, som også Universitetet og politiet har. Og havde der været noget ved an
kJageme, blandt andet bankmveri, så havde pOlitiet nok grebet ind sidste sommer/efterår, hvor
de udformes og offentliggøres, l denne sammenhæng var Regnbuen også til advokat mhp en
injuriesag, men dette blev opgivet ud fra argumentet, at cn injuriiC:sag sjældent står mål med an·
strengelserne, Ligeså var Regnbuen hos pOlitiet for at anmelde tyveri af papirer, men da papi
rerne aIJigevel var offentligt titgængelige, så blev det valgt ikke at fremme en tyverianmelde1se.
To taktiske fejl fra Regnbuens side' - men h..is ikke det er en overtrædelse af god presseskik,
fra Ekstra Bladets side, ved ikke i et sådant oplagt tilfælde ikke~ kritisk sans overfor si
ne kilder, når disse er præget af personlig interesse eller skadevoldende hensigt G-..f afsnit A,
punla 2 i Pressenævnets egen folder), så bør Pressenævnet nedlægge sig selv, for sa er alt god
presseskik.

JPressenæ....nets udtalelse bruges de første 6 sider - af71 - på en simpel gennemgang afEkstra
Bladets artikler, og det sluttes af med Ekstra Bladets udtalelse om klagen (side 6), hvorefter
Pressenævnet slutter af med ikke at finde grundlag for nogen kritik

I det følgende skal Ekstra Hladets artikler kommenteres nærmest afsnit for afsnit, hvilket også
er en kommentar til de forhold, som Pressenævnet selv trækker frem - og kun lader Ekstra
Bladet konunemere

SPECIFIKKE KOMMENTARER TTI, EKSTRA BLADETS ARTIKL~R, DAG FOR
DAG.

EKSTRA BIADETONSDAG D. lO. OKTOBER 1993:

,-"
"Spiseseddel": "EKSTRA BLADET afslører TERRDRlST~REDt:_ pA
UNIVERSITETET".
Fo"ddele"''' "EKSTRA BLADET afslører TERRORlST-REDE PÅ liNIVERSITE.
TET".
Kommentar: Der er hverken i dagens Ekstra Bladet eller senere fimdet beviser på, at Regn
buen eller andre med lo-..formelig tilknytning til Studenterhuset har med terrorisme at gøre.
Tværtimod er en terroristisk strategi som holdnings- og handleform uforenelig med Regnbuens
praksis., der er en friheds~ og kærlighedsbestræbelse for livet, og Regnbuen har altid vendt ~ig

mod terror, idet det betyder en styreform via angst, ufiihed og vold. Denne holdning deles af
Studerende Mod Racisme.
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Side l: l'onld~billedetviser en maskeret person. der med en handske p~ Moden gher
rotogrnrclI/'pfemet fingeren. Og teksten er: "Ekstra Bladet afslører TERRORlST·RE~
DE PÅ IINJVI:RSITETET".
Komnll:lllar: Billedet er et falsum, hvad studenterhuset angår. Dette er også senere indrøm
met af Eblr;l IlJadels ene journalist, .<\Ilders Peter Mathiasen. Men han har hidtil ikke ønsket
at berigtige dt'Uc.

Side 4/ llrliklen: "Kun en hnlv time efter at de sidste aktivister havde forladt ejendom
men klokken l.JO - med store tasker på deres cykler - brød politiet ind ....; og midterste
billE-de i højrr side, der hAl" underteksten "Kun en h:dv lime før politiet slog til, forlod
de sidste llklh'isler bygningen. Iler el" det Kalle Hird-Madsen og en ung kvinde, del"
cykler væk",
Kommentar: Der er kun een stor taske; den er på cyklen til venstre i billedet ~ og den inde
holdt vaskchlj Den anden taske er en almindelig studieJYssæk Det inkrimineres, at der er no
get fordækt ved at medbringe tasker.

t.edel": Ovenkrift "Revolutionshuset"•
Aomment:lr: Ikgnbuen arbejder indenfor Studenterhusets vedtægter, omhandlende "at virke
for skabelsen ;lf et tværfagligt, studentersodalt og -kulturelt tilbud til de studerende ved Kø~

benhavns UniVC'rsitet .. på adressen Købmagergade 50-52. Huset arbejder ak1ivt både indadtil
og udadlil i forhold til sine omgi\,elser for et åbent og demokratisk samfund". Regnbuen har i
denne forbimlche været aktiv og drivende i arbejdet med, at oven;taende "demokratiplaltorm"
på demokr(lli~k vis er blevet indført i vedtægteme, hvilket skete på ordinær generalforsamling
26.septemh:r 1')92. Det skal endv1dere bemærkes, at Regnbuens opfattelse af, h\'ad et demo
krati i sidst .... C'lI'le indebærer, di:r er et demokrati også over de samfundsmæssige produktions
midler, dvs dCrI fuldstændige demokratisering af det samfundsmæssige liv, hvor enhver har rå
deret over e~lI<: relevante livsbetingelser. Argument, kun gennem den fuldstændige demokrati
sering kan d~f l,lges forsvarlig vare på jordens ressourcer og alle menneskers ret til et værdigt
liv. I Regnbucn "revolutionsopfattelse" indgår ikke terror, men' derimod demokratisk omvælt
nins af de b.... 'ir;1ende torhold, hvorved det kan komme til gennemsælningen af et "reguleret
samfund"(Gralll:>\:i), hvor der ikke er antagonistiske modsigelser mellem det at være et privat
menneske og cll offentlig person, mellem samfundsmæssig produktion og privat tilegnelse af
den fælles rigdllm

Leder: "FIU):\,IHED STYRKER RlGERNE har Chr. IV skiohclligt s:c.revet på Runde
tårns facndl", I skyggen .af Rundetårn ligger Studenterhusel. Det er hverken !lræg~t ~f

fromhcd eller j'( ønske om at styrke riReI"ne. Tværtimod. Det cncste fællesskab med Chr,
IVer skinhelligheden. 1 STUDENTERHUSET har 'studerende" hvad enten de har væ
ret indskrcvc'., færdiguddannede eller blot været tilfældige f()rbipasserende, haft: deres
muntre liv pil ~k;lttcydernes bekostning. De har talt om revolution og væbnE':t 'rnmp og
modstand ()~ IllOdmllgt og impcl"ialhme og øvet sig i våbenbrug og indført k()ntro) og
eksklusioner filt sanklioner fOl" en dårligt vasket trappe. De har moret sig og leget rigtige
I"evolulionren. og folk. der har tænkt ellel" ment anderledes, er blevet presset ud. eller el"
gået af sig stiv. Det er til at rorståu

•

Kommentar: llvad andre demokrater i Studenterhuset udtrykker, er deres sag. Fra Regnbu
cns side ser vi ikke fromhed og ønsket om at styrke rigerne som relevarlt i den nuværende tid,
hvor nationahllll~n er under pres, fordi den som fastlåst form ikke magter den nødvendige lO
temationaliscriug. blandt andet presset frem af universalisering af informationsteknologien, på
fredelig demukratisk vis. Dette standpunkt ligger fuldt inden for Studenterhusets
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formålsparagraf Ekstra Bladets tekst er derfor insinuerende, idel Ckstra Bladet lægger deres
eget ydre standpunkt - Rundetårns.analogien" - ned over Studenterhuset, for så bag efter at
bebrejde Studenterhuset, at det ikke er som skrevet på Rundetårn
Hvad angår. at" studenter '. har han deres muntre liv på skatteydernes bekostning", så er del
te en direkte fejludlægning af de faktiske forhold G"f også bilag 6: "~otat om Ekstra Bladet~

beskyldning om misbrug af økononiiske midler i Studenrerhusel"). Studenterhusets eafe er
åben på hverdage, og der er livemusik en til to gange ugentli~J, men alt arbejde, på nær cafe·
bestyreren og en sekretær, foregår ved friyillig arbejdskraft. Igennem dette arbejde har huset
tjent penge ind lil vedligeholdelse og forbedringer. Det er så rigtigt at Studenterhuset modta
ger et tilskud på kr. 311.000,-. foreløbig bevilget for 1992, 9) og 94 - men dette omhandler
tilskud til opbygning af Studenterhuset, idet huset har været uden andre økonomi~ke midler
end de gennem, frivilligt arbejde indtjente i årene 1984-91, og huset var i en miserabel tilstand,
da det blev overgivet ti! Foreningen Studenterhuset i 1984. Så der er ikke blevet talt om "revo
lution og væbnet kamp .,." på skatteydernes bekostning. Men mange i Studenterhust læser avi
ser og følger med i verdens problemer, og her kan der læses om "revoluti(Jner" mv. Ek~tra

Bladet skriver også selvom "revolutioner", senest ifm kampen om Del Hvide lIus i Moskva i
oktober 1993. Og studenter taler - som alle andre mennesker - om, hvad der måtte stå i avis~r!

Udsagnet "øvet sig j våbenbrug" må være en reference til TaiChi-gruppen i Studenrerhuset 
en anerkendt sport over det ganske rige og verden - for andet er Regnbuen ikke vidende om,
men dog heller ikke delagtighed i - ingen i Regnbu~n er med i TaiChi-gruppen. Når så Ekslra
Bladet ~mme dag i en artikel på side 6 hierarkiserer TaIChi-,gruppen under rubrikken "under
trykte interne grupper", så viser det absurde sig, idet noget legalt til anden side tilskrives
Regnbuen på følgende måde: "En gruppe, der diskuterer den væbnede modstand mod samfun
det, (Jg som mobber og ehikilnerer rigtige studerende væk".
Udsagnet "indført kontrol og t::ksklusioner og sanktioner for en dårligt vasket trappe" er cn
falsk konsrruktion, hvad Regnbuen - og Studenterhuset - angår. Regnbuen har legalt arbejdet
på at indføre og præcisere på vedtægtsni.....cau, at der er en eksklusionsparagraf og en lovfor
melig proeedure al fDIge, såfremt brugen af en sådan paragraf er relevant. Ajle foreninger har
en sådan paragraf - og de fleste foreninger endda mere detaljerede end hvad fremgår af Stu
denterhusers vedtægter (bilag [8) og husorden (bilag 19). I hu;.els historie er en person blevet
ekskluderet af Bestyrelsen - den omtalte sandsynlige kilde i skriftlig forstand for Ekstra Bladet,
Per Astrup Olsen ~ og her var to af bestyrelsesmedlemmerne også med i Regnbuen, men be
slutningen var eenstemmig
Udsagnet "sanktioner for en dårligt vasket trappe" er frit opfundet. Gruppen Yggdrasill har
haft svært ved at ryd\.ie op efter sig, og har oprydJliijgsmæssigt været et problem for andre i
huset, for repræsemants:kabet og bestyrelsen: Men at 'va~ke nogen trappe'_ har aldrig været et .
aniiggende, der k-unne paiales' den fælles interne rengøringsordning ror aktiviletsgrupper i Stu- '
denterhuset angår kun rum og gange på l.sal!
Udsagnet "de har moret sig og leget rigtige revolutionære, og folk der har tænkt eller ment an
derledes, er blevet presset ud, eller er gået selv", der ligeledes har adresse til regnbue-aktivi
ster, kan vi ikke genkende. Det er for en alvorlig sag at lege med en revolution, og har Regn
buen leget i huset har det været med malerpensler og værktøj til indretning af rum. Ingen. der
har tænkt eller ment anderledes er blevet presset ud, men der er stillet krav til, at mal1 som per
son i huset behandler det fælles hus ordentligt. fx. ikke at være i huset for at håne eller fornedre
andre, ikke lyve, huske at rydde op og låse døre, når man går, Er nogen presset ud af huset af
disse grunde, er del fordi man ikke har villet Studenterhuset på den måde, at man selvfølgelig
skal passe på og ordentlig tage vare på en statsejendom.
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Leder: "Slmlrnterhuset har spillet en vigtig rolle for den kommende revolution. Det er
Iler, eliten rr hlevet hærdet, det er her proletadatets spydspids har skærpet sig tU den
kommende klIlIlP'"
Kornment:lr: Ilaf Studenterhust spillet en rolle for den kommende revolution, er det som de
mokratisk fUltderet modmagt til gryende racistisk og fascistisk aktivitet, bredt i samfundet og
internntiomlll I positiv forstand er Regnbuens revolutionsopfauelse derimod etableringen af
el samfund uden strukturelt magtba~re magthavere.
BeC>febemc "cllte" og "proletariat" leder desuden tanken hen på Lenins revolutionsopfattelse,
me~ her er 1~C/:lnbuens standpunkt. at den med Lenin forbundne Oktoberrevolution i 1917,
endte op i en p:tssiv revolution - hvad Stalin gjorde sig central i - hvorved nogle magthavere
med tiden ulbkdtedes med andre.

Leder: "En rl" ... olution er ikke er teseJskab, og et par domme for bankrøveri er en drifts
omkostnin~. u",ulden er der mindst 100 meter til Købmagergade posthus, selvom den
åndelige afsllllul er mindre". Andetsteds (Ekstra BIndet, samme dag, s,6) uddybes dette:
.. Hustt i Køhlltrlgergade styres i virkeligheden ar en lille gruppe militanle, intolerante og
stærkt venslrl"urieuterede psykologer, der dyrker en s
ær/i" intercm' '-or både Baader-Mftinhoff-gruppen og Blekingegade-banden",
Kon:mentar: nommere for bankrøvere må referere tll "Den Røde bande". men denne har
Regnbuen ikke ;tkfier i, nverken som nogen enkeltpersoner eller som gruppe. Hvad angår Ble
kin"enade-bamlt'n. .d. gælder det samme. Disst: grupper må svare for sig selv. Og Ekstra Bla
det; i~sinualillllcrom samarbejde eiler personoverlap er frit opfundet. Som teksterne er skre
vet i Ekstra B1'l\let antydes det endvidere kraftigt - hvad der ikke er tilfældet - at det er Regn
buc-medleIllIlH:r, der har domme for bankrøveri eller tilknytning til røveriet på Købmagergade
posthus. som Blckingegade-banden blev dømt for.

Leder: t. Købtllll:lvns Uni...ersitet har været passivt, sel..... om det havde al mulig lejlighed
til at kontrolil'ft', hvad der foregik i lokalernt:. Der var jo anledning tiJ at gå eksklusio
nerne j sømIlIrile" .
Kommentar: hlr det første er der i Studenterhusets hislone kun tale om en eksklusion, eflek
tut:ret egcnha:mligt af bestyrelsen, da den fik tilgang til (endnu) et smædebrev fra Per Åstrup
Olsen med l,-,gllagtige oplysninger om regnbue-aktivister, sendt til Universitetet vi fuldmægtig
Lars-Erik AHin (Brev af U1t. Aug. [992 e.v.• j',f bilag 5). Der er det forhold her. at Allin væl
0er at arkiwrc l,revet uden at joumatisere det. Det fIgurerer nemlig ikke i Universitets arkivo
~ersigt. Hvorli)1 ikke. må man spørge? Samtidig oplæses brevets indhold afPeUe Buhl- der er
bestyrelsesmcdkm og Per Åstrup Olsens medgruppeakti.....ist • men brevet nægtes samtidig ud
ievcreI tii iJcsrYllllsen. huset og :e ;:!kået angar. Regnbue-aktivister arbejder herefter for at
Studenterhuset Ii\ger kontakt til Univer~tetet, men der er udbredt modvilje: man kan jo stødt:
A.llin og Univcf~i(etet Gvfher bilag 19, der er en kopi afen håndsk~even note om at afstå fra
henvendelse Ira et bestYTelsesmedlem fra Debat-Forum.., overbragt ul Regnbuen, hvor det for
bestyrelsesmcJklOmet fra Debat-Forum åbentbart er ligegyldigt, om man udspreder falske og
kriminelle ank ,;!ge.r mod andre1). Det lykkes efter en del måneder at blive enige om, at det er
relevant al få brevet udleveret. hvilket lykkes - hvad der fører til bestyrelsens eksklusion af Per
Astrup Olsen. hvad den efterfølgende generalforsamling hakker op omkring.
Dt:t må dog umlre. at Universitetet viAIlin ikke kontakter StudenterhlJset, samt politiet, da han
modtog brewt . tor anklagerne er alvorlige: bankrøvere og hær:ærk. Men som E.kstra Bla~cts

artikler er udfllrll1et, så er delle brev klart et centralt dokumcnt I Ekstra Bladets kildematenale
Der er bare dl'l. at de angivne anklager mod rt:gnbue~aktivister er falske, de er konstruerede.
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Leder; "De rfJde bander i huset lader os kolde. Det er tilfredsstillende. at den hårde ker
ne kun består af en halv snes personer".
Kommentar: Der er ingen "røde bander" i huset. Der er derimod folk med pOlitisk forskelligt
ståsted, herunder også. kommunister og socialister. Ekstra Bladets ord er ren McCarthyisme 
og dette er som bekendt den totale intolerance mod anderledes tænkende. specielt kommuni
ster og socialister. Så (error - j det omfang den eksisterer i denne sag - kommer via Ekstra
Bladet med slæng, idet disse foregiver at stiUe sig mer interessemodsigelser, mellem s<Un
filndsgrupper og/eller nationer, og fra dette standpunkt at begrave de i sidste instans økono·
misk funderede materielle modsigelser Der er ikke langt herfra og til at vilJe udrydde erken
delsen af de samfundsmæssige modsigelser ved at udrydde de mennesker. der lider under mod
sigelserne eller blot benævner dem. Som argumentationsmetode er denne totalitære form for
modsigetseseliminering en central figur i fascismen, og denne tager vi skarp afstand fra, idet
den er udemokratisk og voldsfremmende - og historisk tidligere endte blandt andet denne ar
gumentationsmetode som bekendt i "II Duce" og "Der Fuhrer" og krig mod indre og ydre fjen
der som samfundenes og natlol\ernes sammenhængskraft. Det synes vi Ekstra Bladet må
husket

Leder; "Fløjene forsager at forberede og hi.dse befolkningen op til voldshandlinger".
Kommentar: Regnbuen hidser ikke op til noget som helst. Regnbuen maner til besindighed
og klarsyn, så endnu en krig, fødL og skabt affascistisk aktivitet kan undgås og om nødvendigt
imødegås. Dette er stik modsat Ekstra Bladet i denne sag.

Leder: "{ et demokrati. kan vold ikke nndsk)ildes, for vold er modsætningen til demo
krati - til samtale, kompromis og forli~. Her handler det ikke om højre eller venstre,
men om demokrati eller et autoritært system. Det er ingen tilfældighed, at hundret.le tu
sinde tyske kommunister uden bes.....ær fandt sig til rette hos nazisterne. de var i virkelig
heden åndsfæller. Vi ved ikke hvor langt de revolutionære kammerater j Studenterlluset
er parate til at ~å. Vi ved heller ikke, om de står til højre eller til venstre, for det er roe
ningslø5t, når man har forladt demokratiet. (\'len de skal ud af klappen!"
Kommentar: Ekstra Bladet har ret til at mene, at vold er modsætningen ril demokrati - men
dct holder ikke Der foregår megen vold i demokratiet navn: enhver nationalstat holdes oppe
gennem et yolds01onopol. Regnbuen ser derimod modsætningen tii vold som kærlighed: derno~

kratiet må opprioritere kærligheden. hvilket socio-økonomisk gøres ved en gennemBribende
demOkratisering. så ingen havner i at måtte bruge vold som middel til noget som helst.
Når Ekstra Bladet derfor parallelliserer vold og auturitæn system, så må det mene. at det nu~

værende system er autoritært. Og her Jigger vi da også på linie med Ekstra Bladet: et system
bygget.på,cer.gemagt·e:- ~i..l~olitø;rt. Men demle 'v~j kan Eksira Blao(;;l ikke st:. Tværtimoa gen:"
tager Ekstra Bladet det borgerlige samfunds tese, at der ingen forskel er på nazister og kom
muni~ter - på trods af at den strukturerende kerne i nazismen er krig, medens kernen i korrunu
nismen er frihed, hvor ingen er fri før alle er me. Og udsagnet at "hundrede tusinde kommuni
ster uden besvær fandt sig godt til rette hos nazisteme. De var i virkeligheden åndsfæller", er
en uhyrlig og fejlagtig påstand. Tværtimod er det et hislurisk faktum. at kommunisterne var de
mest "resistente" og udholdende overfor en opgiven overfor den nazistiske terror. Så når Eks
tra Bladet vasker sine hænder overfor "fløjene". så gor Ekstra Bladet det ved at stille sig over
dem, hvilket også var, hvad nazisterne gjorde, idet de opererede gennem en ren i.deulogisk
omformning af den samfundsmæssige overbygrung, således at al kommunikation og handlen
foregik fra oven af og ned. Derfor er det htller ikke underligt - men katastrofalt for et demo
krati - at Ekstra Bladet i sin joumalistiske tilgang til Studenterhuset betjener sig af et ID:IDillJ~

tationsperspektiv, der er yderst centralt i etableringen af totalitære og dermed
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menneskeljcnchke regimer. Dette går så også igen på det pUP.k-t, hvor Ekstra Bladet finder det
irlkriminercnt/c, at Regnbuen beskæftiger sig med gadekampene d.l &.maj 1993. Ekstra Bladet
roses da og,>,l j nazisternes telefonavis fOf sin studenterhus-bedrift. Men vigligt at huske: nazis
men blev, ar alle grunde, dømt kriminel vt:d Nornbergprocesseme, og der blev i forlængelse
herafudformcl-.':t charter, der bandt alle lande til at forhindre at denne "kriminalitet" k-unne få
lov at vokse hem igen. Ekstra Bladet er også omfattet heraf!

Leder: "Vi vl"li ikke. om de Slår til højre eller venstre, fOf det er meningsløst, når man
har forludl dl"lIIokratiet".
Kommenl;tr: Hegnbuen ved godt, hvor den står. Den står i demokratiet, som forsvarer og ud
vider heraf M.;:n når man sLilIer sig som nazisterne gjorde det med deres national-socialisme,
så er fløje og.~:l meningsløse Man anerkender nemlig kun sin egen rå magt som kontrol over
enhver horisorll'll meningsudvekslende og ·handlende menneskeligt: kollektiv.
Ekstra Bladch rotalitære argumentationsmetode og -perspektiv skinner her tydeligt. igennem,
for andre sted\:!" i Ekstra DIadets tekst placeres vi på den yderste venstrefløj - at være "stærkt
venstreorienh:rcde psykologer" - og det er lidt svært at forslå Ekstra Bladets modsigelsestUld
hed på andl'1l vi:;, end at venstreorienterede ikke er demokrater. Og der er ikke langt fra dette
stanupunkt til også at ville indføre sanktioner overfor venstreorienterede, a la kommunist-in
terneringen urllkr krigen.

Side 4 Illrtikkn: " ..• Ove Nathan rrygtede. at Studenterhuset gennem længere tid er
blen·r mishru"r til illegal politisk virksomhed".
Kommenlllr: llvilket misbrug j og af studenterhuset fra Regnbuens side! Og hvad omhandler
det? Vi er ikke vidende om at have lagt navn som gruppe eller enkeltpersoner til noget sådant.

Side 4: Undt"flc-kst til artikel: "Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges Studenterhuset
på Kobm;I/;;l"rKilde i Københavrl efter anmodning fra rekt()r Ove Nathan". Og teksterne
i artiklen: "Sludenterhuse. j Købmagergade blev tidligt i morges lukket og ransaget ar
politiet"; " .. JIIed det resultat, at kriminalpolitiet i nat blev· bedt om at gri.be ind og ran·
sage og lukke 'luset".
Kommentar: politiet Jukkede ikke Studenterhuset - det gjorde sl.Iverænt rektor Ove Nathan
vi Lars-Erik I\/lrn. Rigtigr er det faktuelle forhold, at politiet "ransagede Studenterhuset".

Sidt: 4 f artiktl: "De oplysninger. der rorelå, var så alvorlige. at universiteter ikke følte,
man selv kU"'I~ klare sagen. Del var nødvendigt, at politiet hjalp til, sz.g~~ en fåmælt
Lars Erik Alliu. juridisk fuldmægtig for rektor Ove Nathan .. tO.

Kommen.'lr: Ilvilke oplysninger forelå der? Tic.iiigele i artiklen er kun nævnt·. 1 - misbrug af
huset til illegal I'0hlisk virksomhed, og deI1l1e påstand ef!erlades ubesvaret; 2 - at der er fimdet
slagvåben i hu~d - men at disse har været der var alment kendt: det havde været diskuteret om
sådanne fonsal kunne være i huset, så sent som på Stormødet i april Gvf bilag 1), samt i
Husavisen nr ti. ,lpril 1993. Storm"det i maj 1993 endte op i, at:; talte imod - heraf 2 besty
relsesmedtemllll;:r - l mente der skulle søges andre veje, og 6 mente problemet var reelt nok 
heraf 3 bcslyrch,;smedlemmer. Desuden ender mødet med: a) at Studerende Mod racisme må
1i'emme diskus'I;lmen om sikkerhed bredt j huset, "al holde et møde"; b) at de må tages "op på
generalforsamhJl!len" Gvf bilag 8).
Både a og b fremsættes af bestyrelsesmedlemmer, der ikke har noget med hverken Regnbuen
eller Studerendi,; Mod Racisme at gøre.
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Side 6-7: Undero"erskrirten "skjulte slag· og stikvåben finansieret af Københavns
Universitet".
Kommentar: At både s\ag~ og stikvåben skulle være fmansieret afKøbenhavns Universitet er
grebet ud af den blå luft. Desuden er - og var • der intet belæg for tilstedeværelse af stikvåben.
Politiet fandt 8 kabler og et vandrør - slagvåben· i Regnbuens aflåste gruppeskab. Tilstedevæ
relse af disse kommenteres nærmere senere.

Side 6-7: Studenterhuset angives som det "reelle hjem" for Kalle Birck~Madsen. Og der
fortsættes med følgende: "Kalle Birck-Madsen bor på det nærmeste i K9brnagergade
52, hvor hall har sit private kammer på rørste sal".
Kommentar: Studenterhuset er ikke Kalles reelle hjem, men et sted, hvor han som mange an
dre bidrager ctI udviklingen af rådgivningens praksis "'ed at deltage i dens arbejde. Der er heJJer,
intet "privat kammer på første sal". Derimod er der et lille lokale, som nænnest kun bruges af
Regnbuen som gruppe - og bruges til rådgivningssamtaler. .
At personer fra Regnbuen i perioder er meget i huset omhandler desuden pres f~a m~nge k~se
ramte, der søger rådgivning. og ingen andre steder har at gå hen. I dette pres Indgar ogsa, at
mange fra Studenterhusets andre grupper trækker på rådgivningens ressourcer. S~ s:nc som i
marts 1993 skrev Regnbuen til Undervisningsminister Ole Vig Jensen om det rådglvnmgspres,
som Regnbuen i det daglige stod overfor (Husavisen nr.7, 1993, jvf bilag 7) .

Side 6-7: "For at bli.ve medlem og gDdkendt som aktivist l Regnbuen. skal man f.eks.
kurHl~ redegøre for sit positin fllrbllld til begreber SDm 'autonom' og ·militant·".
Kommentar: Der er ingen i Regnbuen. der stilles overfor nogen som helsr tjekliste, der skal
svareS positivt på. Det eneste, der er, er kravet om aC rette sin aktivitet ind mod en faglig og
videnskabelig omgang med de opgaver, man støder på som aktivist i rådghrningen, og generelt
j Studenterhuser. Brevet, der henvises til, blev desuden skrevet af et gammelt medlem af Regn
buen, til egen og gruppemæssig diskussion - dette dokumenteres og kommenteres også senere

Side 6-7: "Forrige weekend (dvs SAO. oktober) var Studenlerhuset vært for en fest,
hvor klin meget få ar de faste brugere - ror ikke at Ilævne studerende ved Købenbavns
Universitet. havde adgang. Da mødtes omkring fyrre centrale skikkelser fra Køben
havns illeg3le undergrundsmiljø til en fest under devisen ·Ant~faseistisk weekelld~semi

nar'. De medbragte deres egen spiritus og købte i øvrigt deres øl til indkøbspris i 5tu
denterhuset bar. De blev betjent af roJk. der til daglig er aktive i RegnbIJen, og kunne
danse til live-musik frn et otte mand stort orkester. Sandsynligvis var der også ved den~

ne lejlighed be\"æbnede vagter til stede. Dd har været regl~n_ved ~id,ligere,·an.t~-ra_ds!i~..
SKe mtrrler"", at der er irttJ~:ji(H 'kammerater' fra Antitascistisk Aktion. Parate til at ror~

svare vennerne med slag- og kasJe,våben".
Kommentar: Det er ganske legitim~ at der til aktiviteter affaglig studenterrelevans kan lånes
lokaler i Sturlenterhusets. Og det er grebet ud af den bJå luft, at det skulle være personer fra
det "illegale llndergrundsmiljø". Der er endvidere helt legalt både at medblinge egne fornøden
heder respektive at købe øl og vand til akthisIpris i baren, når sådanne arrangementer afhol
des_ Desforoden var dcr ej nogen særskilt betiening af folk fra Regnbuen. men de personer fra
Studerende Mod Raclsme. som deltog i arrangementet, og som i det daglige kom i huset, viste
selvfølgelig nye til rette mht barforhold. toiletter mv
"Bevæbnede vagter" kender vi ikke til - ej heller lil nogen regel herom. Og overbovedet er alt,
hvad angår sikkerhed mod at blive overfaldet af racister, fascister og ?azister kn)1tet til ~tude.

rende Mod Racisme. og ikke til Regnbuen, idet Studerende Mod RaCIsme nærmest bare l kraft
afderes ekslstens realistisk må frygte at blive udsat for ove-rgreb fra anli-demokrater.
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Side 6: DI'1l Indrammede blok nederst pli siden bærer overskriCten "Terror-finansie
ring", Og Ih'l' optræder beløhft 1.5 million kr. der gives til Studenterbuset, der igen er
delt Oll i tr(' dde: en øvre dtl- udeCra kl>nlmcnde ledende grupper: Deri Røde Bande og
AFA· elI mrUemdel.ledende interne grupper: Regnbuen og Studerende Mod Racisme
_ og en lI('tll"r del ~ undertry~te interne grupper: Rock, Dans, TaiCbi, KØKS. KFS,
Yggdrasill, MIlderate 5tudenter, Internationale studenter. Debatfl>rum. . .
Kommenll1r1 I-fvor tallet 1.5 million kommer fra, det ved kun Ekstra Bladet HIerarkiet mel
lem gruppcrne er udokumenteret. Desuden er grupperne Iranske Studerende Råd, Amlrkistisk
Forum og SbJ..gruppen ikke taget med. Udetades disse tordi de strider mod, hvad Ek~lra Bla·
det 'fil kOfl:'ilnrcrelantyde. Grupperne har nemlig el positivt forhold til Regnbuen og til Stude
rende Mocl H~.:jsme. Gruppen Elfenbenstårnet er også UdellldI, men denne ville næppe beller
kunne stille .~i",. på der af Ekstra Bladet ønskede standpunkt, M Regnbuen og Studerende Mod
Racisme er lillIen til at Ondt. Desuden er Moderate studenter ikke en gruppe i huset ~ men de
er så åbenban Irlget med, fordi man forestiller sig, at de på grund afderes erklærede borgerlige
observans ...il ~.•lnne fremkomme med udsagn mod socialisterne og kommunisterne i Regnbuen
og i Studerende Mod Racisme. Foto-gruppen er også glemt i opstillingen, men er dette fordi,
at E\.:stra Bladd tror, at der er noget al udsætte på dem? Og derfor skal den udelades! Er fo
to-gruppen crr lif Ekstra Bladets kilder, og derfor holdt udenfor? Det er fx kendt, at foto-grup
pen har mange medlemmer. men kun en meget meget lille aktivitet ud over deres egen. Det er
der ikke nOl.;cl "kriminelt", så længe man overholder vedtægter og husorden, men det lave ak
tivitetsnivc;J jJi størrelse vil sikken kunne bruges af nogen ti! noget be~kidt noget ~ hvi5 man
ellers skal f~lg, Ekstra Bladets tankegang.
De "udefra )..lllllmende grupper" har heller ikke noget at skulle have sagt i huset, og "de leden·
de ioterne gn,p(ler" har ikke mere indtlydelse end nogen som belst andre gn.lpper.

Side 7: Dd:lrlll\len med overskriften "MOPPET UD", Det postuleres først, al Regnboen
og Studercmk Mod Racisme kører hetz mod andre folk, og herefter kommer følgende:
"Oq h"js dt'r (f nogen, der bar brug for psykiatrisk hjælp,-så er det nok Regnbuen selv.
sig;" jurllstudrrende Jonas Christoffersen", _ .
Kommentar l Jette vil vi gerne have dokumenteret: både hetzen og behuvet for pSyklatflsk
hjælp

Sidt' 6-7: "H""lIbuens Cå folk fylder massivt i Studenterhusets mødelokaler. Denne uge
er typisk. liN har Regnbuen på Corh:\nd ,at sig på halvfjerds procent af de planlagte ar·
rangemelIler i huset". "Og nu hvor "Vi skriver oklober, er det stadig gadekampene 18.
maj, dei' pra'~;'i-d;:.gsGide~;:r". ,_. -<. •

KOmmenlltr: Hegnbuen søger • SDm alle andre grupper· om tilståelse atlokaleplads I starten
af bvert semc~I,L For efterårssemesteret 1993 er ugentligt tilstået 7 timer i Værkstedet. 24 ti
mer i Det Røde Rum (plus tilgang 2 gange 4 timer. hvis andre ikke bruger det), samt tilgang til
et lille rum, der i snit bruges 10 timer om ugen. Samlet er dette, ud fra at første salen i Studen·
terhuset har r, .'Irupperum, og rummene kan bruges fra kl 8 til 22 hver hverdag: 7/30; 24/80
(respektive n/llO); JO/80; 0/80; 0/80; og O/SO, hvilket er lig med 15% - modsat de 70% som
Ekstra Rladet ft<lstulerer. Og opgjort ift bele nuset· kælderlokaler der bruges, stuen med cafe-
en og øverum.•,g så første salen - så er procenten nede på 6-7 stykker. .
At gadekampc,,~d.tS.maj skulle præge dagsorden~ll, må stå for E~stra ~Iadets e?en retrung~

Men selvfolgcHl{ - ligesom aviser gør det - beskæftiger Regnbuen Slg ogsa med det, der er pa
den politiske. '141~iale, kulturene eller andre sfærers dagsorden.
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Side 6-7; Uudeneksten: "Studenterhus afsløret som tilholdssted for revolutionære grup·
per - skju1te slag- og stikvåben finansieret af Københavns Universitet", Og i artikeltek
sten: "Ek~tra Bladet kan idag afsløre en dækadresse for hemmelig, militl'lnt aktivitet,
hvor det horer til dagens orden at diskutere voldelig omvæltning af samfundet". I arti
keJteksten gentB~es det. at der er "et opsigtsvækkende Cund af slag- og sti.kv:\ben i Stu·
dentertlUset, Købmagergade 52, .som... bekræCter, at ane midler er endevendt under
diskussionerne" .
Kommentar: Der er intet at afsløre, hvad angår Regnbuen, for det har været åbent at Regn
buen arbejder blandt andet for en revolutionær forandring af den bestående "miserable til
stand"(Marx:). JvfStlldcnternusets folder for 1993, hvor også Regnbuen - som alle andre grup
per - præsenterer sig. Der er således intet hold i nogen "dækadresse" for noget som helst. Og
at knytte Regnbuen, revolution og skjulte stag- og stikvåben sammen, tiet har ikke bund i
Regnbuens virke
Det er tidligere nævnt, men det skal gentages, at der ikke blev fundet stikvåben. Og hvad an
går slagvåbnene - de 8 telekabler og et vandrør - så er det proportionsforvrængende at kalde
det et "opsigtsvækkende fund". Historien er en anden, nemlig at deres eksistens i Studenterhu
set aUerede var offentligheden bekendt, idet Studenterhusets sikkerhedsproblem ifm faren for
nynazistiske overfald på offentlige anti-racistiske møder, med Studerende Mod Racisme som
arrangør, har været diskuteret i Studenterhusets husavis så tidligt som i april 1993. Problemet
om sikkerhed blev efterfølgende også diskuteret på et Stormøde i Studenterhuset d. t l.maj
1993 • og diskuteret som et anliggende for Studerende Mod Racisme ifm tilfælde af overfald
på antj·racistiske arrangementer, og som nødværge i tidsrummet indtil politiet kunne nå ITem.
Det skal tilføjes, at Studenterhuset - via bestyrelsesmedlem Birgitte -Ernst, der er med i såvel
Regnbuen som Studerende Mod Racisme· har anmodet Universttelet dels om indsættelse af
panserglas i de store vinduesarealer i cafeen· dette b\ev flfslået! Ligeledes blev øget bra~dsik

kerhed i form af flere brandspande, opsætning af skumslukkere, brandtæpper og opsætmng af
nodudgangsbelysning ved flugtveje afslået. Bra<1dtilsynet har da også ved germemgang afStu
denterhuset i 1992 rettet Cl stærk kritik mod Studenterhusets manglende brandsikring - men
det tog aHigevel ~ ar fur Universitetet ønskede at forholde sig til kritikken, og dette da man
ikke læno-ere kunne komme udenom at skulle overholde de forskriftsmæssige myndigl1edskrav
- men i :krivende stund er kravene endnu ikke opfyldt, arbejdet med brandsikring er end ikke
påbegyndt Meget bekvemt blev Studenterhuset lukket ligesom man stod overfor en lovliggø
relse. Studenterhuset har været i bygningen siden 19841 net skal også nævnes, at Studenterhu
set gennem mange mange år bad om indsættelsen af et systemnøglekompleks i Studenterhuset,
men uden held, og deue på trods af, at huset var plaget af indbrud, ogsA indefra, af hærværk af
nazistisk Mt, og afintcme tyverier fra specielt Regnbuens interne box (papirer, opgaver, breve,
disketter cg ba;cd::!e'.. 'stj:1!et). I foråret 199, tMv Studemerhuset også -- af vagtpersonll!et fra
Slotsh.olmen ~ gjon opmærksomt pi, at der var blevet skåret ned på vagttjenesten., og at Stu
denterhuset fik mindre end det var berettigct til.
Universitetet har mao et meget stort ansvar for, at Studenterhusets pfoblemer omkring sikker
hed generelt og sikkerhed specifikt tii demokratisk at ytre nnti·racistiske holdrnnger har kunnet
udvikle sig derhen, hvor de nærmest blev til uløselige interne konflikter. Universitetets mang
lende vilje til al støtte op om Studenterh.uset har udell tvivl medført et yderligere internt pres 
med skærpede konflikter til følge· mht ordentlige løsning af Studenterhusets mange opgaver
Alligevel lykkedes det - specielt gennem aktivitet fra Regnbuen og Studerende Mod Racisme·
at komme joennem alle konflikter på en demokratisk måde. Desuden lykkedes det også via
Regnbuen a~ få inddraget Arbejdstilsynet i København i skabelsen af en bæredygtig løsning af
sikkerhedsproblemer i Studentefhusets eafe. Dette arbejde stod foran sin begyndelse. Men alt
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delte er der ikke et ord om i Ekstra Bladets artikler - men det passer jo heller ikke ind i det bil
lede, der (In~k~i skabt.

side 6-7: ....:kllra Bladet har gennem de sidste uger benyttet både almindelige og ual
mindelige jlHlrnalistiske metoder til at danne sig et biUede af Studenterhnsets
aktiviteter".
KOnlUlcnl;jr: .'iå er det måske Ekstra Bladet der er bagmanden bag. at der forsvinder - stjæles
_ papirer frCl rc~nbuens interne poststatiYI

Side 4 f ..rtil~f'I: "} følge Ekstra Bladet reagerede Københavns Universitet, fordi man 
ved selvstælllllge undersøgeber - fik dokumenteret. at Studenterhuset ikke er den åbne
ejendom. SOIll man ellers er blevet garanteret. Tvært imod var man bekendt med. at et
stort antal (.Ibke navne havde udløst den offentlige støtte, og vidste nu, at 'autonome'
grupper h.n:dl" den reelle magt over Studenlerhuset".
Kommcnl:lr: IMIke undersøgelser, Universitetet nar gjort ved vi ikke. Men vi ved at der er
forsl,1.lI1det Pllpiri'r fra Regnbuens box. og dueslag. Der er ikke noget her - eUer i Regnbuens
generelte virk~tlmhed - der støtter noget ulovligt, eller at Studemerhuset ikke er et åbent hus.
Studenterhu:'IcI har som andre foreninger og institutioner vedtægter og husorden, der fastsæt
ter, hvad hUSL1 kan bruges til og hvordan brugere skal forholde sig til stedet Kernepunktet i
disse er d~t iil)lLC og demokratiske, udadtil og indadtil. Personer eller gruppers brud på ved
tægter mecll'''f('r - som alle andre steder - sanktioner afden ene eller anden form - men selvføl
gelig ikke i mmlsætning til vedtægternes bestemmelse om det åbne eller dt:t demokratiske. Det
skal bemærk ~". at omtalte passus fra vedtægterne er demokratisk ;ndf~rt. særligt gennem
Regnbuens tl1il"lliv, og denc for at sikre så forsvarlig en brug som mu~gt af statsejendommen,
hvori SI uden\cl bIlset har til huse.
Mht falske naVIlC, så er der ingen - hvad ogs~ Studenterhuset har godtgjon overfor Universite~

tet Gvf tidligere, samt bilag 2). Denne problemstilling synes at opstå, fordi Ekstra Bladet har
brugt en inlL'ffl cjekliste - optrykt i Husavisen nr. 7/1993, vedlagt bilag 2 - og den var internt,
fordi den sktJlk bruges til tjek af, om navne var stavet korrekt, om der var angivet korrekt
gruppe[ilhOlr~rr)t'holdosv, og dette var udtrykkeligt markeret indledningsvist j teksten. At eite·
re:" oplordJ e til at man checker nedenstående liste over de husaktive, om man sdv eller
kender nogell "om ikke er med på listen", At udelade dene kan kun opfattes som en bevidst
grov manipulallon fra Ekstra Bladets side.
Mht 'aut0I1011Il:!· grupper, så er Regnbuen defineret som autonom tilbage j 1982, hvor definiti
onen er "st:lv'llyrende, på egne kræfter beroende arbejde". Dette står på ingen måde i modsæt
ning til SludL'lllcrhusels fonnåJsparagraf om åbent demokrati, udadtil og indadti~ for dette for
mål er også Hq;nbuens: Vi er ikke vidende om andre gruppers egen selvforståc::;~ 0g om de
har en detinL'rcr på det arbejdsnivenu, der hvor begrebet om autonomi er relevant for Regnbu
en som psykulH~isk rådgivmng, nemlig som arbejdsmetode og som etisk norm omhandlende at
kunne handle ~dv, ikke skubbe andre foran sig, ikke gemme sig bag andre. Derfor hen\olser vi
ikke eget anw:Jr eller delagtighed for noget, ril anden side - og vi forventer også det samme
tilbage_ Med d sådant organisationsprincip er vi sårbare, hvis nogen gruppe som enkeltperson
på fornånd har et motiv, der bevidst holdes tilbage, dvs er lukket, til fordel tor enten konflikt
eller samarbL'jdc på et andet moti,miveau. Mht 'autonome' grupper. dvs grupper i nt:rtal. så
md andre grullPer i Studenterhuset svare for sig, mtlt om de også går ind under begrebet
'autonom'
Mht at ". autOJlllme' grupper havde den reelle magt over Studenterhuset ..", så er det grebet ud
af luften. BL>:Ilyrelsen, der er demokratisk valgt på Studenterhusets ordinære genr.:ralforsamlin
ger i februarfulllr1S og september måneder hver år, har til enhver tid "Magten", hvis dette ord
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endelig skal bruges. I bestyrelsen sad sidste år to fra Regnbuen, tidligere år har der kun siddet
een, og efter generalforsamlingen i september 1993 sad der kun een fra Regnbuen.
Bestyrelsens antal er på 8 personer.

Side 6-7: "Det vakte en del intern nro, da en ansat f huset tidligere på året randt våbne
ne under en trappe i huset, men både Regnbuens (DIk og medlemmer ar 'Studerende
Mod Racisme' (SMR) fik banket de urolige elementer på plads med lange forkJaringer
om risikoen for nazistiske angreb".
Kommentar: Det var ikke en an...at perSOn, der fandt de efterladte slagvåben, men en aktivist j

huset. Denne aktivist skrev senere om sit fund og om sin holdning til sikkerhedsprobJemet l
forbindelse med anti-racistiske arrangementer i huset. Også studerende fra Studerende Mod
Racisme svarede. Ingen blev i diskussionen banket på plads, men et bestyrelsesmedlem _ Jacob
(jvf bilag 1), der fOHlVrigt personligt ikke brød sig om slagvåben - foreslog, at sikkerhedspro
blemet blev taget op på en generalforsamling. hvad han så glemte. Desuden: Bombemordet i
Søllerøugade var "ikke en lang forklaring om risikoen for nazistiske angreb" - det var et
sådant!

Endvidere var del ikke kun personer fra Regnbuen eller Studerende Mod Racisme, der mente
at en sådan trussel var reel. Også personer fra andre grupper - herunder et bestyrelsesmedlem,
tilknyttet cafe-gruppen - havde denne holdning. Og faktisk var der et reelt flertal for denne
holdning, på det stonnøde hvor sikkerned blev diskuteret. J'yf tidligere

Side 6-7: "HlIset i Købmagergade styres i virkc1igheden af en lille gruppe militante, in
(olerante øg stærkt venstreorienterede ps)'kologer. der dyrker en særlig intert:sse ror bå
de Baader-Meinhof-gruppen og Blekingegadebanden. En gruppe, der diskuterer den
væbnede modstand mod samrundet, og som mobber og chikanerer rigtige studerende
væk". Og: "Denne gruppe bedder 'Regnbuen' og består officielt af seksten (olk, der
kun med megen god vilje selv kan kaldes studerende".
KODlment:ar: Studenterhuset er ikke styret ~f Regnbuen eller andre grupper, men igennem
tlalvårlige generalforsam!i.nger, en valgt best)'relse der mødes ugentlig, et rådgivende repræ
sentantskab og et vejledende stormøde, der mødes en gang om måneden. Regnbuen opfYlder
blot sin forpligtigelse overfor Studenterhusets fonnålsparagrafved at overholde at møde op tit
møder, medvirke til at der er nok personer til bestyrelsesarbejdet osv OSV, ganske som alle de
andre grupper.

Regnbuen dyrker ikke en særlig interesse for "Baader-Meinhof-gruppen og Blekingegadeban
den". Regnbuen interesserer sig for alt i hele samfundet, f(lr dermed at forbedre det _
Vi finder os ikke-"intolerante" - tværtimod, og dette fordi vi er "stærkt venstreorienterede".
Vores·t:gne on.l er dO~fat·værewcialisier ogieller kommunis~.::'r.

Og mht at "moppe og chikanere rigtige studerende væk", så har dette intet på sig. Regnbuen
søger altid at nænne sig den indholdsmæssige side af enhver prOblemstilling, modsat at blive i
en overfladefonn. Men vi kan ikke anerkende, at rigtige studerende kun er :>tuderende. der er
apolitbke eller rilhører højrefløjen.
Regnbuens medlemmer kan også uden ·'god vilje" kaldes studerende. De er for 8 ud af 9 alle
studerende, og adskiller s.ig ikke fra andre grupper i hus.et pa anden måde, end at der j de an
dre grupper i huset procentvis. er færre studerende (Jvfogså bilag 2).

Side 6-7: "Af Regnbuens officielle medlemmer er det kun ni, der har et reelt og aktivt
forhold til Køhenhavns Universitet. En fjerdedel har aldrig hart det, Men de har allige
vel fusket sig til stemmeret på Studenterhusets generalforsamling".
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Kommenl:lr: Regnbuens antal aktivister varierer fra semester til semester, atbængig af alle
mulige forhol.l, som Dc opgavepres, lønarbejde osv. 1 Regnbuen skelner vi mellem aktive og
personer pli orlov, hvis de ikke har tid til at deltage i det almindelig arbejde i rådgivninge~
men hVUT d~r c:r interesse i. på et senere tidspunkt. at vende tilbage. Vores antal er altId angi
vet i StuuclIlcrhuset folder, der udgives en gang om året (jvfbilag 9 for Regl1buens indlæg)
og Regnbuenl antal aktive medlemmer har altid stemt overens med del faktiske antal. Og der
er ingen, der h",r fusket sig til stemmeret.

Side 6-7: I rtlrhindelsc med Regnbuens brug nf lokalerne i Studenterhuset: "Og nu,
hvor vi skri...·rf oktober, er det stadig gadekampene 18. maj, der præger dagsordenen".
KOml'llcnlllr: Hvor ved Ekstra Bladet dctte fra, og hvad er hensigten med denne tilskrivning
af noget, ::lIJl1\ mafl ikke ved noget om. Desuden er det ikke forbudt. at beskæftige si? me~,

hvad der 11l~11<1 ske af hændelser i København. Det gør Ekstra Bladet JO selv· men ytnng~frl~

heden skal rwhke ikke gælde de perroner· os fX - som har en anden politisk holdning end
Ekstra Bladet,l

Side 7: Oe!;Irfiklen med overskriften "MOBBET lID" har teksten: "Klimaet i det så
knldte shuJrlllerhus har igennem flere ar være anstrengt. intrigant og hæsligt. Den hår
de kerne i 'IIIset har nødtvungent accepteret. at andre også h:n.'de lov at komme de.
Mens det J;l~ligc liv blev forpestet af magtkampe og krav om udsmidning og eksklusi

on".
Kommentar Pet er rigtigt, Oll klimaet har været darligt, men det er ikke Regnbuen cllcr Stu
derende MUIl Ilacisme, der har båret brænde ti! dette bål. Der er derimod personer fra Sol
bjergSelskabel ng dens senere overgang til gruppen Yggdrasill. Personer herfra er kom~:t

med hån, dislc"pekt, løgne, hetz mod aod~rledes tænkende (de kristne, de fremmede, SOCiali

sterne og korlllllunisterne) end dem selv. Det er også fra SOlbjergSe(skabet v{ Per Åstrup Ol
sen, der er klH!lmet voldstrusler Gvf også bilag 12, og Per Astrup Olsens grundlov fra Book
77, citeret tidli/:lere, jvf også bilag 5), og om noget er voldslrusler "mobning". Regnbuen og
Studerende "'lud Racisme har modsat dette søgt at holde huset åbent for alle, der ville have et
åbent hus -Illotlsat disse gruppers (SolbjergSelskabet og Yggdrasills) intention. Så det er falsk
at skrive nage! om "nødtvungent accepl" af flere i huset. Det modsatte er tilfældet. Rart med
stadigt flere 'Ituderende.

Side 7; Ddilrlil..Jen med overskriften "MOBBET UD"· har teksten: "Den hårde kerne
fra Rtgnhu'tll h~r officielt hånet debatforeningen f(lr at hære silkeslips og bruge dyr
fransk P:Ufllfllt': - Jeg har aldrig fEdt mig velkom'!1en. men ,ri Mev tålt. fordi de skuUe
bruge noglr IlI~Jlemmer.Og- når du kammer i det hus. bliver du drænet for energi. fordi
du skal sidde ("Il hel arten - fm klokken otte til over midnat ~ og diskutere petitesser, si
ger Jonas Christoffersen. Nu holder Debat-forum sig væk. Det samme gør Kristelig For
ening for Stlldrnter. der med sine fin medlemmer ellers talte godt i statistikken. Di' blev
udsat fOr m.. ~,jv kritik, fordi mcdlemmerne ikke ubetinget havde lyst til at være vagt
folk eller dørvtlgtere. Og da de føJ'St på året trak sig, blev der hånligt skrent i husets of
ficielle refenl: lIele resten af huset er strakt til jorden ar sorg og forbitrelse, da KFS al
tid bar værel ri farverigt og særegent indslag i husubejdet".
Kommentar I)-d er rigtigt, at en person fra Regnbuen har kritiseret Debatforum, men dette
omhandler en klilik for ikke engang at kuflne rydde op efter sig eCh~r to henvendelser - samti
dig med at de ikke havde andet til hån tilovers fnr de folk, der reelt gjorde det, herunder folk
fra Regnbuen llvis man føler sig uvelkommen i huset, fordi man ikke ønsker at rydde op efter
sig, så er del ikke Regnbuens problem, men et problem mellem den enkelte og hele huset.
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Desuden er Debatforum ikke holdt op, men gruppen kører på vågeblus. fordi de fleste mcd
lemmer fra foråret 1993 fik nok at gørc meJ al skulle bestå bestemte meget krævende eksame
ner. Dette vågeblus, som legitim handleform, støttede Regnbuen savel på bestyrelsesniveau,
repræsentantskabsniveau og på Stormøder.
Desuden er der en forhistorie mht Debat-forum og alminddige studenterhu5aktivister, og også
en forhistorie mellem Debat-forum og de studenterhusaktivister, der var humanister eller so
cialister. Den første forhistorie er, at da Debat~forumkom til Studenterhuset i 1990-91, da var
der en gammel lovning fra Universitetet om rengøring, men Universitetet var ikke i praksis gå
et ind på dcn. Denne lovning blev nærmest brugt. afDebat-forum til at undlade at rydde op ef
ter !>ig selv, selvom de godt vidste, at det ikke var Universitetet, der havde ryddet op efter
dem. når de kom næste gang, men derimod andre folk fra huset. Den anden forhistorie ~ om
handlende Debat-forum og humanister/socialister - tager form, da personer fra Regnbuen tager
initiativ til og starter en husavis op. Dette har været en længe ønsket og sa,-net ting i Studen
terhuset. I første nummer bringes så et historisk dokumem fra husets lange historie_ Dokumen
tet er centralt, idet det opsummerer husets historie fra dets begyndelse, det angiver også hvor
huset er henne i forhold til Universitetet, og det fremdrager endeligt nogle perspektiver for hu
set, som huset indenfor en vis tid skal tage stilling til, vælge imellem Dokumentet var endvide~

re det afgørende dokument i en forhandling med universitetet i 1990. Til næste nummer af
Husavisen har ~ formanden, ..1st nok, fra Debat-forum - et indlæg, hvor det at bringe doku
mentet i Husavisen blev sat i sammenhæng med dem og baglandet for dem. der tavede Husavi~

sen, nemlig regnbue-aktivister, på den måde, at personen fra Debatforum mente, at de var
"termitter" og at de gjorde stor skade på huset. og overhovcdet at del, at de var, det var
ødelæggende (5.8 j Husavisen nf. 2, august 1992, jvfbilag 16). Sikkcn en måde Debatforums
medlemmer møder nye initiati..·er på, og behafJdler dem. der har gjort det muligt, at Debat-fo~
rum overhovedet havde et Studenterhus at vokse ind i.
De lange møder - der rcferes til ~ er eet møde om måneden, stormødet. Dette møde er der tmd
ikke mødepligt til - det er der derimod til repræsentantskabsmøder, ligeledes en gang om må
neden, men kun to timer, fra 18-20. At møderne skulle trække ud er ikke specielt Regnbuem
anliggende, men alle de. der kommer ti! møderne, og de mange opgaver, der ofte er at tage va
re på.
At Regnbuen - og Studerende Mod Racisme - kun har tålt Debatforum, fordi disse grupper
havde behov for medlemmer. har ifJtet på sig. Studenterhuset som sadan har behov for med
lemmer, og de aktive medlemsværgere til selve husct er cafer;:oo og Studenterhusets bestyrelse.
Kritikken mod KFS var ikke massiv. men enkelte - og ingen fra Regnbuen og Sluderende Mod
RaclSll\e - mente at alle skulle tage fælles tjanser i baren. Det var specielt cafegruppen, der
kørte frem med aktiveringskrav omkring cafeen. Men.fælles blev besluUet',at,KfS ku.nn~ gøre
nogel andet end cafe. .. .... - . ,

Regnbuens forhold til KFS har - modsat måske andre grupper i huset - altid været præget af
respekt. Og vi syntes det var ærgerligt, at de besluttede at flytte et andet sted hen, men deres
beslutning omhandleJe ikke specielt problemer med deltagelse i cafe-arbejdet, men det at blive
forstyrret af andre, dcr gik igennem cafe~lokalet, rlår de holdt møde_

Side 7: Delartiluen med overskriften "MOBBET UD" har teksten: "Fn anden gruppe,
Yggdrasill. er gennem lange perioder blevet beskyldt for at være fascister og nazister,
der skulle ekskluderes. Årsagen er, at de har holdt foredrag om Hagekorsets historie, og
blandt andet fortalt. at det er et tusind år gammelt nordisk tegn. I følge anti·fascisterne
var dette nok til en årelang strid. hvor man har krævet gruppen smidt ud og tilmed bedt
om rektor Ove Nathans hjælp. Denne konflikt medført, at Universitetet sidste år stoppe
de den økonomiske støtte til huset. og fønt startede igen, da man havde fået løfte om. at
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stridighederlIf var slut. og at Regnbuens leder Kalle Birck-Madseu ikke havde mere at
sige. Deue VlII' et tomt )ørte. Den benhårde magister er stadig Studenterhusets uofficielle
leder".
Kommcnlar: \~ggdrasill er kun lidt over et år gammel som gruppe. Og vi er ikke vidende om,
Dm og hvorJalJ de har det med hagekorset. Problemet er ikke Yggdrasill - hvor den enesre
konflikl her h;\\ været, at Yggdrasill repræsentantskabsrnedlem ikke har "ilJe deltage i den fæl
Jes rengørin~ p~ behørig vh•.
Problemet Vilr derimod SoJbjergSelskabet, og denne gruppes brug af hagekorset i billedet af,
at "de kristne og de fremmede havde ødelagt den danske folkesjæl", og at "konununisterne1so
cialisterne V,IT Ijenden". Dette blev der sagt NEJ til fra Regnbuens side. Vi mente ikke at dette
VaT en legilim j'ltcresse, som Studenterhuset kunne eller skulle rumme.
Mht konJliklcl1 omkring personer fra SolbjergSelskabet, så var det ikke kun Regnbuen eller
Studerendc Mod Racisme, der havde denne konfli.kt. Det var cn konflikt med mange andre, fra
andre grupf)\:r Ilgså. Men de to grupper var aktive i, at der blev taget kontakt til Universitetet
for en løsning Selve løsningen· udformningen af nye vedtægter og udarbejdelsen afen Fælles
udtaleise (jvf hilag 17 for "Fællesudtalelsen", og for en personlig kommentar til denne fra en
regnbue-aktivht) - var Regnbuen drivende i. Begge blev vedtaget på ordinær generalforsam
ling i efler~rct 1992. Så kravet om at Kalle Birck-Madsel1 "ikke havde mere at sige", det er
grebet ud al"lLlnen. Som C-medlem var hans rettigheder lig alle andre C-medlemmer
Det skal og!.:i'1 tilføjes, at ingen stitlede krav om, at SolbjergSelskabet skulle smides ud af huset.
For yderligcre analyse af Solbjerg5:.elskabet, hf bilag 10, 11, 12 og 13, men specielt bilag 12
om "Studehilfllller med djævlen".

Side 6-7: o"...rskriftell "TERRORIST-REDE PÅ UNIVERSITETET", et billede. der
viser 4 maSkf'lle personer med en rød fane, som vejende over Studenterhuset,. samt teg~

ningen nNenl på side 6, hyor der opstmes et hierarki me1lem grupperne i $tudenterhu
se~

Kommenlill'; Billedet er ikke fra Studenterhuset, og viser heller ikke studenterhusmedlem
mer, men dct~ hrug er klar nok: Det drejer sig om at insinuere en terrormagt over Studenter.
huset afbeslCIJlte "udefra kommende gnlpper" og "ledende inteme grupper" overfor "under
trykte internc ~,.upper". Det påståede hierarki eksisterer ikke Og Ekstra Bladet blev også se·
nere nlldt lil al trække tilbage, at de "udefra kommende grupper" har haft de! i nogen økono
miske midler

...
Hvad ang';,· ~("llmcntarer lil Ekstra Bladets ariikler de efienølgenut: dage - ira d.2 i .oktober
1993 og fr~lII = så skal disse kun gives summarisk. Falske, fordrejede osv osv kommenteres
kun, hvis de cr lIye. ...

EKSTRA BLADET, TORSDAG D. 21. OKTOBER:

Side -I: "Df' 1I1(lIem ti og Seksten mennesker (i Regnbuen) sidder på hovedp~rten af alle
faste møder i Studenterhuset. Der går næppe en dag uden mødeaktiviteter, og hver
onsdag boo\.\f'r de sig således fast ind i to mødelokaler i op til et halvt døgn, Der er tale
om en rnegel dl.oe'Y fordeling af husets faciHteter''.
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Kommentar: Det er ~ri?1igt at vi skulle sidde på nogen som flelst møder. Men ....i sørger for at
overholde vores forpligtigelser mht at møde frem til de møder, hvor der er mødepligt, hvilket
gælder Repræsenta~tskabetde[l første tirsdag i hver måned, mellem kl.18 og 20.
Des.uden er d~t ogsa Regnbuen og Studerende Mod Racismes anliggende at arbejde for, at der
er tIlstrækkelIgt med personer til bestyrelsesarbejdet, og til de faste og løbende pligter 00" ar.
bcjdsopga....er i huset. '='

~....ad anglh lo~alebrug i Studenterhusel, så er det normen· og et krav fra bestyrelsen. at akti
vJtetsg.rupper J huset booker sig fast ind i huset lokaler. Kun eksterne grupper skal søge fra
gang tJI gang. Lokaler fordeles i starten af hvert semester efter indsendte lokaleønsker fra alle
grupper. Bestyrelsen varetager herefter den nærmere lokalefordeling og den løbende koordina
tion. Og i 9 ud af 10 titfætde har Regnbuen - når et ønske om afholdelse af enkelt.~tåendear
rangementer har kollideret med Regnbuens allerede gi....ne lokaletilladelse ~ fundet en anden 10
katelø~ning. Andre g~pper i Studenterhuset har typisk været meget mere ubøjelige _ de har
bare stået på deres givne ret, og stået der ufleksibelt. Den nærmere brug af lokaler er kom
menteret tidligere

Side 4: Først skriver EKSTR4 BLADET om at gr:upper trækker sig pga Regnbuen og
herefter: "Samtidig kommer der også langt færre inter:nationalc studenter, selv om 'det
ne~op e~ de fr~mmede studenters tilstedeværelse, der har været en vigtig grund til, at
unIVers1tetet giver 375.00 kroner til Stndenterhuset om året. Ekstra Bladet er bekendt
med, at nelop udfrysningen af 'International Forening' var en af årsagerne til at uni-
versitetsledelsen havde fået nok". '
Kommentar: Det er origtigt, at der kommer færre fra Internationate 5:.rudenter. Faktisk kom
mer der flere og flere, og der er proppet - og det har der altid været - i eafeen hver onsdaa, når
der ~r Int:m~tiona! Cafe. På det ~idstc var IT også begyndt at mødes på l.ste salen efte~ den
offiCIelle abnmg fra 20-24. Der er ingen udfry:;ning afIF, men en tvist omkring, hvordan ind
rette ~ærkst:det på første sal, så dets brug som mødelokale ikke fjernes på grund af gtmnem
gang tll et n)'lndretlet kontor bagerst på første salen. Jndrettelsen afdette kontor _ blandt tit TF
• er b.levet fremmet særskilt afRegnbuen og Studerende Mod Racisme, der også har lagt kno
fedt til.

Hidtil har Regnbuen holdt sine fællesmøder i Værkstedet Iwer onsdag, hvilket også har indbe
fattet :c1c:on~id, hvor hen~endelserom rådgivning kunne rettes, samt modtagelse afnye bruge
re af radg\vmngen: Dette tidsrum er op,givel i Studenterhusets semesterfolder. Og af den grund
kunne Regnbuen Ikke bare skifte lokale, eller forblive i Værkstedet som oennemganorum fra
den ene dag til den anden. ::> ::>'

Er der en sandhed mellem Regnbuen og Intematiorial Forening, så er det den, at Universitetet
greb-e;) !.::!-::~!:::tvist m€llem J,.;m til et iorsøg: pa·a.t få Rel$(,weli uu -ar Siudenterhuset. Og gren:';. ':•.
den er n~rhggende: at ~egnbuener besværlig for Universitetet, idet Regnbuen som en gammel
grupp.e I huset kendte ul og kunne huske alle Universitetets aftaler med Studenterhuset gen-
l1em tldem~, og at Regnbuen søgte at holde Universitetet fast på disse; og/eller måske grunden
skal søg,;,s I udemokratiske, højre-radikale kræfter, der nærer et særligt had til socialister og
kommUnister) Desuden var lokaletvisten for længst løst, da Studenterhuset blev stormet. Den
blev løst ved at anskaffe en yderlige telefon, så Regnbuen kunne ha....e sin k.ontortid i et andet
lokale end Værkstedet.

Netop her viser det sig også, at der er andre motiver - blandt andet en intern lokaletyist _ til at
hæ~ge de politisk aktive grupper i huset ud, andet end mistanken for slagvåben, som alle også
fonnden havde kunnet læse om i Husavisen, april 1993, jvfbilag 8.
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Side 5; 1'...14..'1 under billede: ..... Studenterhuset, som 'Rcgnbue'·f(llkene sad eITektivt
på".
Komm~IlIlU": Hvad er beviset? Desuden var det ikke Regnbuen, der sad effektivt på huset.
Det var . hvi~ nogen overhovedet sad på noget - primært musikgrupperne, idet deres øvcvirk
somhed i det bageste rum i stueetagen og j kælderen fyldte også de tilstødende etager med så
megen "SlUj". dt der ikke kunne holdes møder samtidig med dem, i hvert fald ikke den slags
mooer, hvor dlll var muligt at tænke egne tanker også. Problemet med musikgrupperne var et
gammelt problem i huset, et problem omhandlende manglende økonomi til ordentlig lydisole
ring. Regnbuen bavde da også en særskilt aftale med bands i kælderen om ikke at øve onsdage
mellem 17·22 i vores fællesmødetid, idet det gjorde brugen af Værkstedet umulig. Og det ,...ar
der forståelse ,',,)r.

Side 5: Artiklc'n med "Regnbuen er militant" har underoverskriften: "Interne papirer
dokumeulerer militant ideologi i Studenterhusel". Og i selve teksten~ " •. at den psyko
logiske grullll~ 'Regnbuen' opfatter sig selv bade militant og autonom. Derfor har akti
vister j 'Rr~llllUen' både mundlligt og skriftligl udspurgt eventuelle nye medlemmer om
deres personlige holdning til begreberne '2utonom' og '!RilitanL Og senere: "For halv~

anden ruåued siden modtog 'Regnbuen' en besvareJse fra en person, der ønskede at
kDmme med i samarbejdet. •••. Vedkommende person, der ikke underskrev sig med
navn, mell IIruKte en kode, forsøgte at redde ansigt. ved :tot samm~nHgne dagens autono
me med d(' 1ubotorer, der kæmpede mod nazismen under 2. verdenskrig. ...• Ekstra
Bladet ved ikkt> mcd sikkerhed, om denne person blev godkendt som medlem ar 'Regn~

buen'. meu dl"! er sandsynligvis sket",
Komment;lr: Ilegnbuen er ikke militant - Regnbuen er autonom! Og Regnbuen udspørger ik
ke, hverken 1l1!lIldlligt eller skriftligt, medlemmer om deres ideologi_ Tværtimod arbejder vi på
at afskalle idculogiske forestillinger, til fordct for videnskabelige. Og det er dette videnskabeli
ge sigte, der Cl ~arnmenhængskraften i rådgivningen - ellers kan man helJer ikke etisk forsvare
at arbejde for eller med andre mennesker på en menneskeværdig måde.
Vi har heller ikke modtaget en besvarelse fra en person, der ønskede at komme med i arbejdet.
Personen ~ mell i. arbejdet - og har været det i snart J år. Desuden skrev han sin analyse afbe~

greberne (lU10/l.lm og militant på egen foranledning. Så personen har heller ikke brug for noget
lil at "redde 'lII",igt med", og der kan derfor heller ikke tales om at blive "godkendt" på et så~

dant, af Ekstr" madet kon::.trueret fiktivt, grundlag. At skrive oplæg - som personen gjorde 
det har han gjllll før om andre emner, ligesom andre gør det. Overhovedet er det 3t skrive op
læg. at analyse. en central del afRegnb\Jcns a.rbejde.
Personen undcr'ikrev sig heller ikke med kode. De~ er hans underskrift - som den altid ser ud!
(jvf biiag j 5 lilt- aet papir,':,;o'm astra Bladet refererer til). Men vi må også spørge tH, hvor
Ekstra Bladet !I:lr dette papir fra - det er nemlig uretmæssigt fjernet fra vores interne poststa
tiv. Og som ~,ill:ln 3t betragte som hæle",'are.

Sidc 4: Studeolcm\det beskrives som gennem Oere år at have "af1toldt sig fra at benytte
Studenterhu..et •••• Københavns største stndenterbevægelse bar altså længe holdt diskret
afstand til Kubmagergade"•
KommenlRr: Regnbuen er den gruppe, der mest har arbejdel for at engagere Studenterrådet i
StlJdentcrhuscl < medens mange andre i huset er pas på Studenterrådet - men fordi der ikke
var opbaknin~ lil en repræsentation på fire til een for Studenterrådet ift Moderate. så valgte
Sllldenterrådl:t ;\t tøve med sin deltagelse. Men der har været en observatør i bestyrelsen det
sidste år.
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EKSTRA BlADET, FREDAG D.22. OKTOBER,

Side &: Ol •• Dirck.Madsen og Jønssons udtalelser j TVl Lorry onsdag aften, hvor de for
åben skærm indrømmede~Ilt de var ansvarlige fGr tilstedeværelsen af slagvåbnene i Stu
denterhuse( .....
Kommentar: Nej. Der blev ikke udtalte noget ansvar for tilstedeværelsen af slagvåben Men
vi stod ved at have kendskab til slagvåbnenes eksistens i Studenterhuset - ligesom mange man
ge andre fra Studenterhuset kunne Gvfudskrifterne fra TV2·Lorry, bilag 15).

Side 8: Ekstra Bladet bringer en del af et referat fra et Stormøde: ..... Der vil undervejs
i modet blive demonstreret både slag~stjk- og kastevAben, samt blive arryret skarpe skud
med slorkalibrerede automatvåben". Og nede i teksten: "Ordene faldt, medens der var
repræsentanter for blandt andet de kristne grupper i huset. Og de famøse sætninger, er
for rå uger siden blevet trukket tilbage".
Kommentar: Ordene er aldrig blevet sagt - og hvad har det med sagen at gøre, at de skulle
have været sagt, medens de kristne var til stede. Ordene er referantens egen joke, og han var
ikke fra Regnbuen - og del udelades, al første kommentar til referatet - af Anne Jønsson fra
Regnbuen ~ da det skulle godkendes på det næ~te møde, var. at det skulle p~peges, at det var
en joke. Sa ikke totale tåber gik hen og troede p~ det. Men det skele altså alligevel! At ~et

eksplicit også skal opfattes som en joke er da også med i det næste referat. hvori det fomge
godkendes. Mht den falske påstand om stikvåben. så er denl1e kommenteret tidligere. Neden
for kommenteres, at der vil blive "demonstreret slag-stik- og kastevaben, samt blive affyret
skarpe skud med storkalibreret automatvåbe~.

Side: Overskriften lyder: " 'VI SKYDER l\'l~D AUTOMAlVABEN·... Og den efterf9J~

gende tekst er: "Jesper Lund og Anne Jønsson er begge psykologistuderende ved Kø·
benhavns Univenitet. mens Kalle Dirck-Madsefl er magister i psykologi med eksamen
fra 1987. Jesper Lund og Anne Jømson, der også: er medlemmer af den autonome grup.
pe, Studerende Mod Racisme. forsvarede sig med, al v~bnene skulle bruges til at be
skytte sig imod fasciner. [ TV-udsendelsen gav de begge udtryk. for, at væbnet kamp
var et afde midler. man kunne bruge for at tage kampen op mod det etablerede system.
Når de bliver afhørt. skal de også forklare om et mystisk referat. der i sommer blev ud
sendt fra repræsentantskabsmødet tirsdag d.l.juni".
Kommentar: Referatets joke-indhold er allerede kommenteret. _Men det skal tilføjes., at det er
groft proportionsforvrængende at skriv~ om et "mystisk referat", idet referater a.lti~ s~t.tes_ op
på 'off'.;::;::iig:: tilgællgehge opslagstavler i Studenterhuset, så den fordækthed, der postlJleres.,
eksisterer kun i de involverede journalisters e.get indre sind, Det svarer lil den "leg", som me
get forsmåede børn kan finde på: først at stjæle noget, og så bagefter at ville have opmærk
somhed på. at de har været så dygtige selv at finde det!

Men i sin helhed er ovenstående sammensætningen mellem overskrift og indhold i Ekstra Bla
dets tekst groft maniputerende. Og den manipulatj-..·e logik kan beskrives på følgende måde:
Det handler om at finde forskellige brikker, at lave lidt om på dem, og så bringe dem i en sam
menhæng, så de kommer til at betyde noget helt andet. Tit sidst fmder man så på en overskrift,
som læseren har i baghovedet, mens vedkommende læser teksten.
Brikkerne i eksemplet er følgende:
I) Aktivisterne i Regnbuen har forklaret, at der var blevet bragt kabelstykker til Studenterhu~

set, fordi man frygtede overfald fra nazister.
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2) I en TV-utl~~ndelseblev to aktivister fra Regnbuen spurgt, om de troede på væbnet revolu
tion, hvortil d", svarede, al en revolution er tiltrængt, omend ikke i syne, samt at hvis det en
dag skulle kOlllme dertil, ville det nok ikke være muligl at gennemføre den uden at gribe til
våben
3) { et refcml li'a et mode i Studenterhuset blev der for sjov skrevet, at der på næste møde ville
blive dcmon.o;.lrl,':ret skarpe skud med storkalibrerede våben. Pa det efterfølgende møde blev det
tagellil referal, atjokcn skulle stryges afreteratet.
Disse tre brikk~r blandes nu sanunen, således at man ikke kan se, om der tales om kabler eller
de ikke·eksi:ih:l'ende automatvåben, ()g rubrikken gives en opfundet overskrift, der sættes i ci
tationstegn, ~.~ det ser ud som om det er noget, regnbueaktivister selv har hævdet_ Og vupti:
Regnbuen hllr bevæbnet sig med automatvåben, som de skyder med, og .....i.l bruge til at gen~

nemføre en væhnet revolution

Det skal kOllllllcnteres, at Ekstra Bladets referatet at: hvad der blev sagt i TV-udsendelsen 
"at væbne! k"'lllp var et af de midjer, man kunne bruge for at tage kampen op mod det etabte·
rede system" ~ det er der ikke dækning for i TV-\Idsendelsen overhovedet (jvf bilag 15, ud~
skriften 1"V2-Lorry, torsdag d.21.oktober, k1.19,30). Hvad der siges er: for det første ikke at
ville fmde siH j grænSer, der pa forhånd er sat fra oven, og dette ud fra. at ethvert menneske
har rel og pliHt til at sige fra over for undertrykkelse; for det andet siges der, at det ikke står
klart nu, hvilkt: midler, man må tage i brug, dette må afhænge af den historiske udvilding; og
for det tredj~, Lit "Altså, jeg vi[ ikke afvise, at jeg tager våben i hånd en dag. Altså på samme
måde som del f;'ir der vel ingen i den danSke hær, der vil afvise. Altså der er nogen ring man vil
kæmpe for OH der er nogen situationer, hvor nogen midler er rimelige, og andre midler ikke er
rimelige. Og <Iltså, [t:rror mener jeg aldrig nogen sinde kan blive rimelig. men nt bruge .. skal
man sige fys.i,k magt:. Nå men det Itan godt være, at det bliver rimerigt og nødvendigt en dag
Det .. men all.,A jeg kan altså ikke se den fremtid .. nærme sig, hvor det er sådan tingene står".
Der udtales rn:* o. intet om en aktiv intention om, at ville bruge væbnet kamp som et middel
men alene ~n .1henhed for fysisk magt, omend den fremtid, der gør dette rimelig og nødvendig,
den udtrykkc'l o;:ksplicit ikke at kunne ses i fremtiden.

EKSTRA BLADET, TIRSDAG D.26. OKTOBER:

Side?: " •• III llutonOme grupper havde overtaget magten i StudenterIlUset i Købmager
gadeS2".
Kommentar; Udokumenteret påstand.

EKSTRA BLADET, FREDAG D.19. OKTOBER:

Side?; I sithtc uge udtalte de (dvs Anne Jønsson. Kalle Birck-Madsen og Jesper Lund)
ror åben surlIl, at de havde anskaffet sig våben, og de forsvarede militante, revolutio
nære midler til at styne det eksisterende samfund".
Kommentar: Nej. Det blev netop udtalt, at vi ikke havde anskaffet~åben (jvfudskrifteme
fra TV2-Lorry, bilag 15). Og heller ingen har udtalt, at de går ind tor eller ønsker at gøre brug
af vold lil al l)mstyrte samfundet (ivf også kommentaren til Ekstra Bladet d.22.oktober)
Tværtimod tag~s der eksplicit afstand fra terrorisme. idet dette er at styre gennem angst, og
dermed genne", rnenlleskers underkastelse sig vold og voldstrusler.

SLUT PÅ GENNEMGA<'1G Af EKSTRA BLADETS ARTIKLER.

Det er jkke så svært al sammenfatte ovenståt:nde kommentarer til Ekstra Bladet. Men det er
omfattende. Ekstra Bladet har brugt følgende jou~alistiskemidler:

l - Udokumenterede påstande til almindelig miskreditering ar vores arbejde.
2 - Bevidst videregivelse ar fejlagtige og rordrejede udsagn om faktiske forhold.
3 - Brug artjendebiUeder som journDlhtisk middel til (egen private?) hetz.
4 - Insinuerende udlægning af faktiske hændelsestorløb.
S - Uverderhæftig omgang med papirer. uretmæssigt fjernet (stjålet?) rra rådgivningens

interne poststativ i Studenterhuset.
6 - Bevidst udeladelse af relevante omstændigheder ar betydning ror en korrekt gengi

velse af faktiske omstændigheder i StlIdenterhusets internf liv.
7 ~ Inkriminerende sammensætning D(layout, billeder og tekst.

Det er OK at pressen, i dette tilfælde Ekstra Bladet, er dybt kritiske overfor. hvad vi laver som
gruppe, men at bruge ovenstående midler - og denned den kæde af usande postulater. som er
nævnt i punkt 1 i afsnittet "Kommentarer til Pressenævners mangelfulde og direkte vildledende
udtalelser" ~ det er ikke nogen som helst presse værdig.

Vi forventer derfor, at PressenæVTIet selv må have en interesse i at åbne/videreføre sag
nr.76/1993. Og også denne gang står vi selvfølgelig til rådighed med yderligere oplysninger og
dokumentation.

Rådgivningsgruppen Regnbuen

P.GY

S!ud.psych ~e!tnd
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C<!!'.:!.Psych. Kalle Birek·Madsen
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~ For del første er AFA ikke et vagtværn. Del er en aktivi.~lgnJrpe, flere går også på
Uni, men det er folk, der tidligere har været i situationer, hvor del går hunigt, stærkt. Det
kender jeg ikke til, og da jeg føJle mig ansvarlig for at kunne sikre and,'e. tog jeg kont.akt.
Del inIeluderede "hølIernr" - men det er ikke våben ej heller ulo.... ligt.
Selv at sikre på forhånd var det eneste ansvarlige. Det er svært i disse arrangementer· nen
truslen er reel.
Der var en potentiel fare, og der er ikke andre m.ider at gøre det på.
Sætter spørgsmålstegn ved, hvordan det sl-ulle kunne falde tilbage p5 huset.

BirgiLte: En afmusikgruppeme var bange. og SMR måtte garantere sikkdleden. To gange har
der været nazi'er i husel

~ Alternativet er en anden fonn for sikkerhed (securitas).

Pelle: Tvivler på at balladen sker. Men hvis skal der ringes til Slotsvagtcn. Deva;bner vi os,
bcva:bner de andre sig også.

Alex: .Problem al barpersonalet ikke bli ....er orienteret + ingen forhe ldsregle:r. Bør have
professionelle folie til sikkerhed.

Elisabeth: Tenderer til selvtægt.

Kan;ten: Måske god ide ift. Slotsvagten. Men problemet er, at sker der ~t angreb, så ringer
man sgu' da til strissernc. Tidsrummet indtil de kommer, der må også g3fes noge!.
lnformationsniveauet var for lavt.
Vedr. selvtægt mv. Det er ikke del, som det handler om. Men at kunne taklc situationen, indtil
panserne kommer. Jeg vil ha' en mulighed for ikke bare at stikke hovedet frem - og så få tæsk
af nazi'er.

Elisabeth: Det er paranoidt - midt i København.

Kanten: Nix. Alle d~r skriver læserbrcve mod racisme far trusselsbreve. Og sidste år blev
Henrik bombesprængt

Birgitte: Lige~ nix. På Bryggen tæves folk. Lokaler raseres. Ogjeg har sdv fået nazitegn sat
pi døren. Tænker vi ikke foregribende. er det dybt uansvarligt

Rasmus: Paranoidt: Nazi er la gange de senere måneder trådt frem i unifonn lft her - hvad
hvis de var på udkig efter et "bløddyrsammgement".
Hvis dette skete, ville jeg selv handle ~ mod ølflasker eller andet. D-øllerør eUer ej. Ligegyldigt.
Desuden er AFA fredelig. De gider heller ikke slås.

Elisabeth: Hvorfor er det ikke taget op.

Rasmus: Gjorde det· men ikke nok. Rigliglo Del var med fra starten, ;om en selvfølgelig
tanke. Næ$te gang fiØge en aftale på forhånd længere tid i forvejen. Kan ikke forestille mig.
at der ikke skal tages højde for sikkerheden.

Dez.ad: Synes man skal se problemet på den rr4de: Der er en gruppe. der arrangerer noget; og
der er sikkerhedsproblemer, der kan løses så. Dette viser en ansvarl,ig.hed fra gruppen. Man
kan snakke infor.113tion - men det er sekundært in. ansvarlighro. sikkerhed.
Allså bruge hvad. der skat tit for at sine: 5-6 strisse~ eller egne bekendte eller venner.
Men ikke glernrre, al nazismen er mere organiseret end vi tror: hantitativt måske lidt. og i
SH som få kend:r. Men nazismen er velorganiseret og velinfonneret.
}rvordan man i fremtiden kan gøre det. er en anden sag. Dette kan så diskuteres.

Jakob: Jeg ansel "bølterør" for våben - og det avler mere vold. Næste gang vil jeg - som
bestyre:sesmedlem - stemme imod. Starter man med køller, så andre ting næste gang.

Birgitte: Fordi d..:t er SMR, så kan vi ikke holde møder?

Jakob: Nej - men uden våben.

Alex: Ville ha' (:et op at vende ift. næste gang: ingen private vagtværn.

Birgitte: Synes det er vigtigt at tjekke det: vi har et ansvar for at folk kommer helskindet
hjem. Og så længe politiet ikke bare vil komme, så er det svært al se del gjort iUlderledes.

Christian~ Skæv diskussion. Hvis der var sket noget. så var det næppe taget op p~ den måde.
Sikkerheden ska~ være· så må vi snakke om sikkerhed.

Rasmus: Måske et eksktussivt problem. Men har svært ved at gennemskue, hvad at gøre det
anderledes. Jeg synes ingen grund til. at snyde mig selv.

Kane: Fortilfælde. Mystifikation. En miskreditering af stm for deres ansvarlighed.

Karsten: En vigtig ting ift. huset. der skal arbejdes for demokrati. Hvis man så mener, at man
vil lukke for sJdmne arrangementer, så må man ha'

Pelle: Se1vfCllgelig skal vi ikke begrænse vores arrangementer, men tage kontakt bl
Slotsforvaltningen: en vagt med hund har tidligere stået i døren.
Har selv faet tru.s:..elsbreve. Men hvis man er usikker, så lever vi stadig i el demokrati, og en
slotsbetjenl har radio med.
Det vil være sygt at begr.t:nse husets arbejde i antiracistisk arbejde. De skal ikke kunne true
os.

~t

Alex: Det meste jeg illlsker er et klart udspil fra. hvad folk vil i denne situation. Synes det er
et svaghedstegn, at man provokerer os til vold.

Birgitte: Tingene vendes på hovedet

Alex: Nej - men jeg kan ikke forsvare, at man bruger våben mod folk.

Birgitte: Den med "først køller - så gevær". Langt ude. Sidder med. at folk i huset her kan
handle ~ og sa vli der for alvor ske noget Så at lage kontakt. fx. til AFA, er en løsning;

Rasmus: Det med om vi kan stole på dem. Jeg ved ikke, hvordan jeg selv vi.lte reagere ~ men
det gør de.
Det at sige, at fe·rdi "de gør det, så har vi ikke ret", er en not holdning'" Du kunne jo bare
blive væk - at have din notte holdning intakt.
Demokrati er ikke at Iilde sig tæske ~ men at lade være med at tieske dem. man ikke kan lide.
At træffe sikkerhedsforanstaHninger: træffer selvfølgelig ikke andre end lovlige.



Jakob: Mener det må være SH. der må træffe beslutning om våben skal.... ;. Og hvis nej, så
må gruppen rette sig efter del.

Kalle: Er våben bøllerør ?

Jakob: Lad os se pI. det.

Rasmus: Det er et metalrør, et kabel eller et trærør.

Elisabeth: Det skaber præcedens.

Cathrine: En pinagtig diskussion. Hvor er grænsen: een der kan selvforsvar, ~rdet også våben?

Jakob: Pinagtigt al kalde det pinagtigt Kan ikke være op til en enkelt gmppe.

Rasmus: Så m! vi rette os efter toven.
Kender til eksempel med folk, der er blevet anholdt med "bøllerør", men ikke dømt. Det vi
skal tage stilling til: del er om vi skal focsvare os. Er 20 vinOasker i hjørnet også våben. eller
borde, hvor ben kan tages af.

Jakob: Hvor stopper det?

Ra.<;rI1Us: At kunne forsvare sig, holde skansen indtil politiet kOO1lT'ler. Og hvad med folk, der
går i panik. Og hVOrWuI forsvarer man et hus. Det gør man så ..

.~-~ ,,
J(al1e: I forlæng ..... ):>~ af Jakob: at huset måa~ sig. Og så se hvad der kommer. ud af det

Dcznd: Tage en debataften om det. Diskutere holdningerne forsvare sig, OSV., osv.

Elisabeth: Kunne også ringe til Kriminalpræventivt RAd.

Cathrine: Prøvet ~ J ir svaret: lad være med al holde de fesler.

Rasmus: Der har været eksempler nok - men politiet ser ingen sammenhæng.

Cathrine: Foreslår vi slapper. Opbrud. Og (angt til enighed. omlaing, hvad der er våbm, hvad
der er selvforsvar. osv., osv. Samtidig tror jeg det er vigtigt, at vi ikke gennemtvinger en
losning for tidligt. SMR har argumenteret godt. not. for standpunktet:

Alex: Uenig: al bmge sådanne midjer.

Cathrine: Ej køre videre nu, så kan man også diskutere om selvforsvar er et middel! et våben.

Jakob: Op på generalforsamlingen.

Cathrine: Opfordring til S1-.1R om al holde el møde.

Elisabeth: Det har været klart før - hvonor er der ikke taget forholdsregler noget før.

Rasmus: Umiddelbart efter Henriks død tog vi forholdsregler. Det var åbrnt. Vi har klokket
i det. fordi vi kom for sent i gang.
Snillen om til hvilken grænse vi kan handle er væsentlig ift. hvad at gør~.

~ Har svært at se en g~insl i at gøre mindre end man må.

Birgitte: 'Taler for at disse arrangementer ikke kan afholdes?

Jakob: Nej .. at husel må tage sig sin stilling. Og det må huset retle sig ef.er.

Rasmus: Demokrati ~ men det synes nazi'eme ikke. Verden er lemlæstelse og mord - det er
en realitet Kan ikke fo~lil at det desavuerer, at man tænker sig om på forhånd.

Alex: Og det tror du ikke de gør.

Cathrine: Ingen grund til at forsvare nazister.

Alex: I argwnenterer for, at et angreb er det bedste forsval.

Flere: Nej.

Rasmus: At man selv kan overleve.

Birgitte: Ingen angriber nazi'er. Men at kunne forsvare sig. Det gjorde yi også lige efter
Hcnnb død.
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NOTAT VLDR EKSTRA BLADETS PÅSTAND OM BRUG AF FALSKE NAVNE I
STUDENTERHUSET.

Dette notat omhandler Ekstra Bladets beskyldning mod Radgivningsgroppen Regnbuen
(RGB) og Studerende Mod Racisme (SMR), for deres brug af falske navne i Studenterhuset.
Beskyldningen - som var een af flere usande - blev fremsat af Ekstra Bladet første gang ons
dag d.20. oktober 1993.

Indledningsvist skal det dog bemærkes, at Studenterhuset efterfølgende selv - på et pressemø
de og over for Københavns Universitet - har tilbagevist brugen affalske navne. Men som Eks~

tra Bladet satte sin beskyldning op, med den ubodelige skade som det medførte for mange
\uetmæssigt anklagede, er der alligevel grund til, at de grupper - Regnbuen og Studerende
Mod Racisme - der særligt blev ramt heraf, også selvstændigt tager ordet.

Først skal Ekstra Bladets tekst omhandlende brug af falske navne refereres. Del1læst kommen
teres denne tekst ud fra Studenterhusets egen medlemsliste. Til slut følger ~n konklusion.

EKSTRA BLADETS TEKST.

Ekstra Bladet onsdag d.20.oktober 1993:

Side 4; "Ove Nathans reaktion (at bede om politiransagning, vores tilføjelse) skyldes en række
spørgsmål, ~om Ebtra Blade: g~,..:1:::;n den sidste !2;?<:: h::,.r stillet lcddser. af i..iiliversitctct .. ". "r
følge oplysninger til Ekstra Bladet reagerede KiJbenhav"~ Universitet, fordi man - ved selv
stændige undersøgelser - fik. dokumenteret, at Studenterhuc;.et ikke er den åbne ejendom, som
man ellers var ble....et garanteret. Tværtimod var man blevet bekendt med, at et stort antal fal
ske navne havde udiø'St den offentlige støtte, og vidsle nu, al .autonom;:;' grupper havde den
reelle magt over Studenterhuset. De oplysninger, der forelå var så alvorlige, at Universitetet
ikke følte, man selv kUMe klare sagen. Det var. nødvendigt, at politiet hjalp til, sagde en få
mælt juridisk fuldmægtig for rektor Ove Nathan, da Ekstra Bladet sem i nat talte med ham
uden for Studenterhuset".

Side 6: "Huc;.et i Købmagergade st)Tes j virkeligheden af en lille gruppe militante, intolerante
og stærkt venstreorienterede psykologer, der dyrker en særlig interesse for både Baader-Main
hof-gruppen og Blekingegadehanden. En gruppe, der diskuterer den væbnede modstand mod
samfundet, og som mobber og chikanerer rigtige studerende væk.
Denne gruppe hedder "Regnbuen' og består officielt af seksten folk, der kun med megen god
vilje selv kan kaldes studerende".
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I det efterfølgende tekstafsnit nævnes navnet "Karl-Erik Birck-Madsen", samt at han skulle
være ~magister i psykologi, og selvom han afskrev sig sit studiekort i januar 1987, har han
endnu ikke fjernet sig fra Studertterhuset. Dette er hans reelle hjem. Kalle Birck~Madsen bor
på det nærmeste i Købmagergade 52, hvor han har sit private kammer på første sal",
"AfRegnbuens seksten officielle medlemmer er det kun ni, cer har et reelt og aktivt forhold til
Københavns Uruvef3itet. En fjerdedel har aldrig haft det Men de har alligevel fusket sig til
stemmeret på Studenterhusets generalforsamling. Ekstra Bladet har gennem de sidste uger be
nyttet både almindelige og ualmindelige journalistiske metoder til at danrie sig et billede af 5tu
demerhusets aktiviteter. Vj kender ikke alt, der er foregået. Men det kan fastslåes, at f eks.
Politiets Efterretningstjeneste, PET, har haft samme interesse".

Side 7: Stor overskrift med "FALSKE NAVNE", der bærer underoverskriften: "Universitetets
ledelse kan ikke genkende navnene på flertallet af medlemmerne j Studenterhusets domineren
de grupper". Selve teksten lyder: "Studenterhuset i Købmagergade har opgivet stribevis affal
ske navne, når de skulle fortælle Københavns Universitet, hvem deres næsten 1000 medlem
mer er. De to altdominerende grupperi huset 'Regnbuen' og . Studerende Mod Racisme' har
officielt kun 30 medlemmer. I sidste uge bad Ekstra Bladet universitetet oplyse, om disse men
nesker også er indskrevet som studenter. Resultatet er ubehageligt for både Københavns Uni
versitet og for rektor Ove Nathan, der personligt har støtlt: Studenterhusets beståen. Ud af de
30 personer er del kun tolv, der har reel tilknytrilng til universitetet. Re.~ten findes ikke, er fær
dig\.:.ddannede ener har orlov. Regnbuens leder er Kalle Birck-Madsen, der blev udskrevet ef
ter endt studie for næsten syv år siden. Leif Christensen er opfurt som stemmeberettiget stu
dentennedlem, men han eksisterer ikke i universitetets oatabase. Det gør Pernille Hviid og
Anette Hervad heller ikke. Ligesom Karsten Madsen, der arbejder som redaktør af det interne
blad for Studenterhuset. For Aino Holme og Anne Jønsson er forholdet, at de har orlov fra
universitetet, og herefter er der kun ni reelle Regnbue-studenter tilbage. End;1u mere prekær er
situationen for' Studenter mou Racisme'. Ud af elleve medierruner findes de ni ikke. Det er
Tanda Andersson, Anneline Juul. Haritd J .illevang, Marlene Madsen, Dorte },.lø:ler Pedersen,
CamJ.la Sejerøe, Rigmor Tetevide, Markus Topp og Christian Aabro. Og af de to resterende
har den erte orlov fra Universitetet. Flere af disse personer er alligevel indskrevel som studie
aktive - hvilket betyder, at de har ret ti! at sterrune i Studenterhuset og har stemmeret"

Ekstra Bladet torsdag d.2I.oktober 1993.

Side 4: Overskriften "STAVEFEJL 1 MEDLEMSLISTEN" Og selve teksten lyder: "Det skyi
des ab~nbart staveproblemer i Studenterhuset, at mere end halvdelen af de autonome og anti
racistiske ll1~dlemmer i Studenterhuset ikke er indskrevet på Københavns Universitet. Ekstra
Bladet oplyste i går. at atten ud af de tredive personer, som Studenterhuset har opgivet som
medlemmer fra henholdsvis 'Regnbuen' og 'Studerende Mod Racisme' ikke læser på
Universitetet.
Den oplysning fremkom. fordi vi bad Universitetet sammenligne Studenterhusets medlemsliste
med den officielle liste over studerende. Men det er åbenbart en misforståelse, der skyldes, at
Studenterhuset ikke kan srave. F.eks, er folk, aer hedder Harald blevet til HariId. Andre, men
ikke alle, hævdes nu at være funder",

KOMMENTARER.
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Umiddelbart skal det bemærkes, at Ekstra Bladets egne tal er i modstrid med sig selv. Der ra
les om 30 medlemmer for RGB og SMIt, mens der samtidig k-un opgives 16 for RGB og 11
for SMR. hvilket kun giver 27! Ligeledes taler Ekstra Bladet om 18 personer, der ikke kendes
af Universitetet, hvoraf 2 af disse angives at være på orlov (Anne Jønsson og Aino Bahne),
men på orlov kendes de selvføtgelig af Universitetet. Studerende på orlover nemlig ikke fra~

meldt Universitetet. Tvænimod kan studerende på orlov følge undervisningen, blot kan de ik
ke indstille sig til eksamen i det semester orloven angår, med mindre orloven er givet på
"særlige grur.de", dvs barsel, sygdom mm.
Det skal også bemærkes, at studerende på orlover medlenuner af Studenterhuset på lige foo
med andre studerende

Ovenstående forhold er imidlertid detaljer. Hvad angår det ce[].trate indhold i Ekstra Bladets
beskyldninger, så skal den medlemsliste fra Studenterhuset. som Ekstra Bladet referes til, med
ind rages. Medlemslisten er let at identificere, for der er kun lavet een i Studenterhusetsle...·etid
Og det er ikke engang en "officiel" medlemsliste. Det er en tjekliste, som er trykt i Studenter
husets Husavis Dr.7, marts 1993 - hvilket også udtrykkeligt er angivet - og dens brug er intern.
Desuden er listens funktion at være med tU at sikre, at alle der har sin gang i Studenterhuset
også er indskrevet som medlemmer - men overhovedet er medlemm::gistrelingen af ny dato.
Det blev første gang sat i værk i 1993, efter krav fra Universitetet, hvorror der også må påreg
nes sædvanlige indkøringsproblemer. Denne liste er vedlagt dette notat.

1 medlemslisten er hver person udstyret med en medlemskategori og et medlemsnummer.
Medlemsnummer gives fortløbende - den flJrs~ tilmedte far num..rner eet, den anden nu;runer to
osv osv, medens det for medlemskategori gælder, at der er tre typer: a-medlemmer for ~tude

rende .....ed Københavns Universitet; b-medlemmer for studerende ved andre højere læreanstal
ter, fx. RCC, Arkitektskolen; medens c-medleauner er medIerruner, der ikke er studerende,
men er med i en godkendt aktivitetesgruppe i Studenterhuset. Studenterhuset har dcn regel, at
mindst 50% af en ak"1ivitetsgruppes medlemmer skal være a-medlemmer, men er aet en grup
pe, der skønnes at være vital for Studenlcrhuset, så kan der dispenseres fra de 50%.

Hvad angår R~gnbuen og Studerende Mod Racisme, så angiver medlemslisten følgende
medlemmer:

c-O 190 Kalle Bifck-~1adsen RGB
0-0050 LeifM. Christensen RGB og Skak
a.0628 Henrik. Eriksen RGB
a·0159 Blrgitte Ernst RGB og SMR
0-0478 Birgitte B. Bar.sen RGB
a-0485 Anette Hervad RGB
0-0486 Morten Bcsse RGB
c-0122 Aino Holme RGB
a-0477 Pernille Hviid RGB
0-0402 Anne Jønsson RGB og SMR
0-0034 Jesper Lund RGB og SMR
a-O 163 Karsten Madsen RGB og Husavisen
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.-0859 Søren Kruse Nielsen RGB

.-0410 Henrik Olsen RGB og Musik
a-M88 Lasse Hei.nz: Philipsen RGB
a-0494 Helle Søberg Scheele RGB

a-0089 . Tanda Am..lersson SMR
.-011 O Rasmus HeJles SMR og Husavis
c-0476 Anneline Juul SMR
.-0443 HariId Lillevang SMR
.-0040 Marlene Madsen SMR
a-0067 Stine Carsten Nielsen SMR
e-0191 Dorte Møller Pedersen SMR
b-0506 Camilla Sejerøe SMR
b-0835 Inge Krause SMR
0-0904 Mette Moltke SMR
0-0471 Rigmor T€tevide SMR
a-0246 Marku~Topp SMR
.-0037 Christian Aabro SMR og Cafe

Betragtes deo.ne. for Studenterhuset enesre offentliggjorte liste, så må konstateres, at det er
denne liste, som Ekstra Bladet bar betient sig af Ekstra Bladet refererer såvel stavefejlen i
navnet Harald (stavet fejlagtigt som Harild), som ar Karsten Madsen er redaktør afHusavisen,
samt at Regnbuen har 16 medlemmer.

Tælles der op på antal medlemmer, så viser medlemslisten følgende:

16 medlemmer uf RGB, o.eraf er tre også medlemmer af S:MR
16 medlemmer af SMR, o.eraf er tre også medlemmer afRGB.

Hvilket giver gjort op i personer: 29 p~rsoner l alt i RGB og S~.

Disse 29 personer fordeler sig på med!emskategorieme a, b og c på følgende måde:

22 a-medlerruner, 13 i RGB og 9 i SMR.
3 b-medlemmer, l i RGB og 2 i S.MR
4 c·medlerruner, 2 i RGB og 2 i SMR.
For samtlige a-medlemmer gælder, at de har gyldigt årskort eller tilsvarende orlovs':-evis. Der
er dog beklageligvis to. der er stavet forkert: dels er Tanya (a~0089) stavet Tanda, dejs er Ha
rald (a-044;) stavet Harild. For begge gælder, at det er en bogholderifejl, der stammer fra
overførsel af respektive navne fra den udfyldte blanket til EDB.
For b-medlemmerne gælder ligeså, at de alle er indskrevet ved anden højere læreanstalt.
Medens c-medlenuneme alle er del af deres godkendte aktivitetsgruppe.

Altså ingen falske medlemmer - modsat hvad Ekstra Bladet hævder.
,

I forhold til, at Ekstra Bladet specielt inkriminerer RGB og SMR for at begå ulovligheder, skal
det bemærkes, at begge grupper mht medlemsfordetingen - at mindst 50% i en gruppe skal
være a-medlem - så ses dette at være opfyldt til fulde. Procenten er: 81 for RGB og 75 for
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SMR De fleste andre grupper i Studenlerhuset har endog en lavere procentandel studerende
iblandt sig. For Musikgrupperne er procenten nede på 31; for Yggdrasill er den på 50; for Tai.
Chi er den 38. Kun Debatforum har en højere procentandel af studerende end RGB og SrvfR,
nemlig 87.

I forhold til Ekstra Rtadets tat-oplysninger kan d~t endvidere siges:
Ekstra Bladet tæUer "næsten" rigtigt, når de siger, at RGB og S;\1R har 3D medlemmer. Det
rigtige tal er 29;
Ekstra Bladet lyver nærmest bevidst, når de - sammenhQldt lU~d det næsten rigtige tal på 30
personer for grupperne i alt - postulerer, at S:MR 1cun har 11 medlerruner. Det rigtige tal er 16~

Elestra Bladet hævder endvidere, at ud af de 11 medlenm:er for S~m.. så kendes de 9 medlem~

mer ikke på Universitetet - hvortil er at bemærke, at Universitetet ikke hverken kan eller skal
kende - i sin matrikel- b- og c-medlemmer. Og trækkes disse fra - det drejer sig om 4 ud af 16
- så er de eneste, der ikke kan kendes af Universitetet, det er de to navne med stavefejl: Tanya
og Harild i stedet for Tanya og Harald.
For Regnbuens vedkommende hævder Ekstra Bladet, at Karl~Erik!KalleBirck-Madsen (der i
parentes bemærket er cand_psych. og ikke magister i psykologi som hævdet), Leif M. Chri~

stensen, PelTIiUe Hviid, Anette Hervad og Karsten Madsen ikke kendes af Universitetet. Fra
trækkes b- og c-medlemmerne - KaUe Birck-Madsen og Anette Hervad • så skal Universitetet
1cun kende resten. Og når Ekstra Bladet skriver, at Aino Holme har orlov, så er det ikke rig
tigt: Aino Holme er c~meGlem, fordi hun blev færdig med sit studie i 1993~

Når Ekstra Bladet - ud fra .sine egne opgørelser· hævder, at ud af "officielt 30 medlemmer•.
så har ., kun tolv reel tilknytning", så er det rigtige tal 16. I I,irkcligheden er uet rigtige tal
giort op i forhold til a-medlemsskab 21 ud af 29, idet differenan på 7 dækker over aktive
J:!:ruppemedlemmer, blot i kategorien b- og c-medlemmer.

Der savnes endvidere noget som hejst belæg for beskyldningerne, at en fjerdedel af Regnbuens
16 medlemmer har fusket sig til stemmeret på Studenterhusets generalforsamling. Sandheden
er den anden, at ingen har fusket sig til noget: og man kan da også kun få udleveret stemme
seddel til generalforsamling ved fremvisning af gyldigt årskort eller orlovsbevis. Por SNfR. gæl
der det samme: ingen har uretmæssigt fået udleveret stemmeseddel. Og så vidt vi ved, så må
Studenterhuset stadig ligge inue med de lister, hvor det angives. hvem der har fået udleveret
sternmesedler.
Det skal end....idere bemærkes, at hvor de RGB's medlemmer - som Ekstra Bladet fejlagtigt
hævder ikke leendes af Universitetet - direkte beskyldes for "stenunefusk til generalforsam
ling", så er det sanune torhoici for de medlemmer afS~ - so:n ~kstra Bladet også fejlagtigt
hævder ikke findes - formuleret blødere, nemlig al "de har ret til at stemme i Studenterhuset
og har stemmeret". Denne "forskelsbehandling" mellem ROB og S.MR kan kun fremkomme
ved, at Elestra Bladet har valgt bevidst at gå efter at stille Regnbuen i et så dårligt lys som
muligt.

KONKLUSION.

Der tegner sig et billede af Ekstra Bladets brug af Studenterhusets interne tjekliste, som kun
kan bestenunes som bevidst uvederhæftigt. Der er lagt til, hvor der kan lægges til, og der er
trukket fra, hvor der kan trækkes fra, i det åbenbart eneste styrende perspektiv, ikke at oplyse,
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men at inkriminere RGB og SMR totalt. Skal der snakkes magtteoretisk, så er det biUedet af
MaehiaveUis råd til Fyrsten: at skal man knuse en fjende, så skal det gøres een gano for alle,
med alle tilrådighed stående midler. o
Med een undtagelse nær er alle Ekstra Bladets oplysninger fejlagtige, Rigtigt er kun opgivel
sen af, at RGB har 16 "officielle" medlemmer i følge medlemslisten. Og hertil alle de forhold
som ikke omtales!

Mod dommen "bevidst ubærderligjoumalistik" kan indvendes, at det kan være svært for uden
forstående at sætte sig ind l de faktuelle forhold for en så kompleks organisme, som Studenter
huset er og altid har været: at være et åbent hus for næsten 30.000 studerende. Men mod dette
taler, at Ekstra Blad:ts artikler ikke' er kommet til veje - det skrives selv - på en enkelt hektisk
nat, men over lang tid. Desuden angiver Ekstra Bladet mange forhold af intern karakter som
dlrekte er taget ud af flere smædebreve mod specielt Regnbuen og Studerende Mod ra;isme,
skrevet i 1992 af en navngiven studenterhusaktivist, der senere blev ekskluderet for dette. Når
Ekstra Bladet endvidere selv går ind i sagen, og efter egne oplysninger har kontakt med Uni
versitetet lang tid før de offentliggør artiklerne om Studenterhuset, så har Ekstra Bladet haft
rig mulighed for at danne sig et korrekt billede af Studenterhusets faktiske forhold. Ekstra Bla~

det kunne også direkte have kontaktet Studenterhuset Men alt dette har Ekstra Bladet nær
mest bogstaveligt ikke villet l

Eet forhold står imidlertid fast: Ekstra Bladet har sammenlignet Studenterhusets medlemsliste
med matrikellister på Universitetet,
For det første angives Anne Jønsson som værende på orlov af Ekstra Bladet. Dette er rigtigt.
Orloven starter september 1993_ Dette står i matriklen fra 199J
For det andet så angiver Ekstra Bladet, at Harild Lillevang ikke kendes. Dette er rigtigt pga
stavefejlen (Harild hedder Harald). Harald Lillevang immatrikuleres] 992.
For det tredje angives Kalle Birck-Madsen at afskrive sit studiekort i januar 1987 hvilket ooså
er rigtigt. Dette står i matriklen fra ]987. Men oplysningen er speciel og kan næ~est kun kan
komme fra denne 1987-matrikeL For sagen er, at Kalle Birck-Madsen blev kandidat
d.28.oktober ]986, men på grund af at en eksamensklage fØrst var færdigbehandlet d.9.januar
k--unne en afskrivning af studiekort først finde sted fra dette tidspunkt, hvilket også fandt sted.
For det fjerde angiver Ekstra Bladet, at Aino Holme er på orlov 1993, og dette på trods afat
hun er opgivet korrekt som c-medlem i Studenterhnsets medlem!\li~le_ Aino Holme er i 1993
færdig som kandidat. Men fak1isk har Aino Holme været på Orlov. Grunden var barsel. Dette
fandt sted i perioden 1987-89.

Alt peger mao på, at Ekstra Bladet har haft intim tilgang til, ikke bare matriklen for 1993,
men også matriklen fra 1987.

Det skal for det videre bemærkes, at der ikke er noget system i, hvUke a-medlemmer i RGB og
SMR, der - i følge Ekstra Bladet - er ukendte på Universitetet,. De for Ekstra Bladet ukendte
personer, på trods af Ekst~a~Uadets matrikel-tilgang, er både personer fra'forskellige fakulte~

ter, og det er personer, hVIS munatrikulationsar strækker sig fra 1968 til 1992. Hvis det havde
været sådan, al Ekstra Bladet kendte fx alle studerende fra et bestemt fakultet så måtte brudet
på registerloven være at finde via et sådant fakultet, hvad det altså ikke er. '
D~et intime kendskab, som Ekstra Bladet har til matriklen på Universitetet, og Ekstra Bladets
pastand om "falske navne" eller "stribevis af falske navne", kan derfor - for os at se - kun frem
komme på een måde: at Ekstra Bladet, i sin sammenligning af Studenterhusets medlemsliste

7

med matrikler fra Københavns Universitet, bevidst og dermed mod bedre vidende, har løjet
om, at mange fra RGB og SMR. alligevel ikke findes i matriklen.

Og konklusionen er: Ek.'itra B]adet har sammenlignet Studenterhusets medlemsliste og
matrikler fra Københavns Universitetet. og bevidst løgnagtiot fremstillet. ikke bare et
groft fordrejet. men et direkte usandt billede af det faktiske resultat af sammenlignin
gen. Og Ek.'ilra Bladets \Ulde på Københavns Universitet er den direkte ansvarlige for
dette brud på registerloven. .

Det må være op til en juridisk vurdering at afgøre, om Ekstra Bladets medvirken til brud på re
gisterloven, samt Offentliggørelse afbeskyttede informationer, i sig selv er strafban.

Hvem kilden på universitetet er, ved vi ikke med sikkerhed, men eIl undersøgelse sJcylder et
svar herpå. Ekstra Bladet nægter selv at oplyse herom, men angiver dog at have haft kontakt
med jurist Lars~Erik Allin på Universitetet.
Det må være muligt nærmere at bestemme, hvem der kan have tilgang til den gamle matrikel
fra ]987; Og er det en tilgang gennem samme kilde på Københavns Universitet, der også udle
verer ] 993 matriklen, eller er det via Politiets Efterretningstjeneste, PET, der just har måttet
erkende, at de op igennem 80-er1le og ind i 90-erne, ligeså ulov)igt, har modtaget matriklelli.
ster? Vi skal her, i det mindste hvad angår PET, minde om regeringsinstruksen fra
3D.september 1968: "Regeringen har i dag besluttet, at registrering af danske statsborgere ikke
længere må finde sted på grund af lovlig politisk virksomhed~.

Som studerende og tidligere stud~rende ved Københavns Univer~itet finder vi vores retssikker
hed og -bevidsthed dybt krænket. Og må derfor kræve en uvildig og tilbundsgående undersø
gelse af, hvordan det er kommet i stand, at Københavns Universitetet har medvirket til brud på
registerloven., samt at de ansvarli~e herfor drages til ansvar for deres gerninger.

Vi står selvfølgelig til rådighed m~d yderligere oplysninger.

Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende ~'lod Racisme
P.GY

:hl'- L....( V~ 11,.:.~([Ui~
Stud.psych. Jesper Lund og cand.psych. Kalle Birck-Madsen

København d.lJ. -marts 1994
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Torben Simonsen Vvfusik)

Jacob, med1emsregi5lIeriDgen

Venlig hilsen

a-0123
c-053~

a-0,12
a-CT'J
a-08;7
a-O;~?

,,-0'70
a-0'77
a-D%!.
a~007';

,,-O~';:;

,,-Oe43
a-Oi2~

a~025;

a-Q,5,
.. -0819
,,-OJ;3
"-0879
,,-034 7

b~07;3

a-07-'~

a-02;,
a-0-'17
..-02;.~
a-OBH
~-OO;O

.. -0207
,,-OlU J
a~Oln

,,-04.4
..-0200
..-06]1
.. -05)2
,,-0204
a-03~8

,,-Ol:a
,,-0755
..-Q(l~)

a-OH5
~M010a

,,-07~~

i1 M 0794
,,-OZ~~

,,-069~

~-()e~S

b-0707
.0-081;
,,-09Zl
a-02l>'
!>-O(;So
a-06~'

.. -(8)()

a-06J5
,,-0421
,,-094':

og der mangler bekræftigelse på:

:-I..",..n, Se....n ?
.Jansson • Mi~~"'l

J(".colin~s .. n. L..ne ?
ro~~vl~. li.i",ls ?

....." .. r, Si,"on C"ea
Mders...", Ri~~" C",f... 'Il6:~

ao.." ..n, K"rim. ~ C,,~'"
3o"" 1"'...:,ann.. C.>.,,,,
Han" .. n, 'ki,," Lund;r".." cat ..
~ol":,"ann, Sonny Ca;:", 'o~o

~"lJo~, !'Iol! ;;a!e
L"nd, M<od" ca'e. e"'on
}'yrtlO'j. ""'ne :a":'>.c1n,, c"f~

; .. :e.cs..n, L".c., ao:~ ';"<e
'l:borhoq, J,,~ob C,,;: ..
La .." ••"" St ..en C;>.F;;;
90c .. is", S"iq roco
-3.cool",.cs~n, Jo!:o!> Sty:"p fe:o
'in~sdo~~i.c, 'l:ho'.>. ?J.a roco
Ibn"en. 'Ilbe raik ,<>:0
b ...c"en, .T,,~s L. <0<0
J"n;;:e", 1'""", ro':.o
;er""s", Chris"in"- :eco
S~joldan, "'.i~1l,,1 rotO
~ar"n"a", Cla"s l>dnt~e.c foeo
;>"It• .c"p. ~;n. or.~"," f':l1'O
Jen""", J ..ns FOrO
K;"''''r;),rc!. L"r~ F01'O
~"td"" C. 1'1. Int"
VooJ<:ko, fl"nn'" In<..
Cend.. , ~qel P ['11':::
i\.·..i"koq, E:rik [N't"
""'dr_~ , iloo..:" [N'I:"
Sej "r-Hansen. ~..lle IN1'e
1'. "''''''".i<1 l);l1'E:
,l,.dsmson. iIoo III.::
;>'d,,<:hlc, Silvana INU
),qU.!l"ap, 1<>tl1... nn:;.
/Uonao. SOle<l"-<1 IN:rF;
And,,'''en, ""'ne Rii" IN'I::::
"",~ ..r"en. i.o"i~e Caroline wn:
An:"hev",l:.., lev," nl1'~

""""he.c. ,\,nar ..... lNU:
,:u,nolds, Si;":::our lN-r.:
8,,0101ini, Massl...o TIn;:
&.cto""9"iC1, Corota INI::
3er9" 'l:hCll1as H IN'I:::
3id"trup, D"phne IN'I:.!: -jo Cafe
<ljer~felC, PS"1 11'1''::
30e,,0, ,r""o;:l" r. D. [NIt
9.cadEo.cd, D'Jdley IN• .!:
8ys"'0~. S..""n C."'lll" D"TI;
E1øttcher, Arnd :N'I::E:
3011, :ded"rH:.. rN'l:t
Cal~ell. E:o\.I!l"- :N1'E

HUJaviJen nummer 7, 2. år aoo-,1993, Studenlerhuset

, ___. .M_.12dl12msr12gistrant12n _I I

"4Q~J~

,,-OJ;5
1-04,5
~-Q; -l ~

l-nOL
;,-07JO
11-09,2
a-07 J~

l-J05:

Vi har pr.2213D.et 916 filedlemmer i foreiiingen
Studenterhuset og det.er jo glæ<leJigL Men der skal
stadi.!: gores en ind:;al:s,.ldel ,der. er mange med
daglig gang i,huset som endnu ikke. har .B.et meldt
sig ir.d. Der er tidlige!~i,gruppernes bokse lagt en
opfordring (il deakti...·e· om.afmelde sig ind.

I Da dette.ikkt'~r l:l~,~~j~i~~her i hUSa~;s<:n
opfordre til at man checket n"edens~ende liste over
de husaktivt, om man,:.se1v eller, k~nder nogen som
ikke er med på lisl~ ,

Herudovetkan det oplyses at der mangler billede på
fulgeode:

C_07 )I

a-0~93

,,-'ElO
c-Ol~O

"400,9
",-'50)
"MJ5~J

,,_:l621
c-JOg S
,,-.J:J';
"-00l3
"-02i~

",-00°,)
.. -0704
a-OO~'

"-0373,,-O,J;
c-C50S
a-096:
a-O 53
a-08n
~-07;~

a-07a)

a-on"
a-0205
..-02~o
...-0530
a-026]
11-04;2
a-ono
a-On5
~-0~9S

..-0'~5
,,-0,$4
..-08;4
"'Mon~

,,-0894
"'Mt)41a
,,-oa64
a-08~~

",-Oall
1>-0659
",-0~I9

a-02,3
a-Oall
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Bladet sogt. om aktindsigt i "len vedrorende SU>dcote:hU3<t. og _ et led i dem>:
iliirrlsjgt hat universitetet sammenholdE de medJanslister fn. Srudc:tterbuset. fOm

Ekstra Bladet pr~mercde un.i\'et3itetet (or, med de offentlige tilg;zngelige valglis
ter over sIeIJUneberertigcde til valg på universitetet. Der er s1Iedes i denne sag .ille
uJe om videregivels~ af oplysninger, der er lUe er offentligt tilgEtJgelige. -J

Modtsget I
Registertilsynet

- 2 JUNI 1994
J.NR./57'79 - ,øf',ff- (7t1j'
Bilag /

!JCp

Til
Reg isterti1syne:t
An: Henrik. Waa.ben
Christians Brygg. 28.4
1559 K!>beohavn V

JAlJavv
02.06.94

Vedrørende Udleveringen af oplYsninger om studerende til Politiets Efterretningstjeneste og 0p

lysninger om snxlerende lil Ekstra Bladet.

Som svar på Registertilsynets skrivelse af 7. marts 1994 samt 26. apri11994 skal

Københavns Universitet oplyse, al den interne undersøgelse om disse forhold DU ~
a!slunet.

Den in!erne uooersøgelse blev (oresclet af pro(es~or. lk._jm. V2gIl Greve, og de.r:=::e
undersøgelses resu.ltater danner baggrund for universitetets svar vedrørende udle-w'e
ring af oplysoi.nger lil PET.

Universitetet bekræfter, al der bar funder udlevering af oplysninger om studerel'.dt
sted til Politiets Efterretningstjeneste i perioden fra omkring 1977 til 1990. De vide
regivne oplysninger er cpr. nummer, navn. adresse, studiefag, adgangsgivende em
men og inunatrikuJationsår, som er registreret j Københavns Universitets Personre
gister. Der er udelukkende tale om udlevering af opiysninger pi papirlister, der er
rekvirerede inJ.erm på universitetet i overensstemmelse med gælderde regler. Til
oriemering vedlægges brev af to. ma.ru 1994 til universitetsdirek."tøtt:n vemm-er.de
PET-!Jdl~vering~t! fra tU1..iverFitetets eC'-~hei.

Cpr. nummeret indførtes i 1968. Til og med studieåre[ 1971/1972 blev der produce
ret offentligt tilgængelige studenterlister. tilsvarende de lister, der Cl' udleveret til
PET. Listerne blev fra ca. 1m udleveret fra,universitetet til PET.

VideregiveIse af oplysninger om de studererxle til PET blev i slutningen af 70'eme
taget af den daværende direktør. Od kan ikke konstateres. om PET har henvist til
en særlig lov som grundlag for videregiveJsen.

Vedrørende udleveringen af oplysninger til Ekstra Bladet skal dd oplyses, al Ekstra

Univenity of Copenhllgen

Nerregade 10
P.D.B.2177
OK 1017 Kebenhavn K

Tel: +4535322700
Fax: +4535322780

Direkte: +4535322666
E-mail: altlt@adm.\:\.I.d\:
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11istorien om de i pressen omtalte interne stridigheder i
Studenterhuset er følgende:

I 1990-91 begyndte en nystartet gruppe - SolbjergSelskabet.
også kaldet SMS. hvor ovennævnte to pcrsoner var centrale - at
gå frem med, at hagekorset skulle rehabiliteres i Studenter
huset. Den ramme, der lå om sådanne udtalelser omhandlede, at
~det var de kristne og de fremmedes skyld/anliggende~. at "den
danske folkesjæl er ødelagt~. SolbjergSelskabet er senere også
blevet til den nuværende gruppe Yggdrasill.
Da vl som rbdgivningsgruppe dengang reagerede mod h~n, løgn og

Skal vi derfor sige noget om, hvem der er de egentlige terrori
ster i denne sag. så er det EkstraBladet, og EkstraBladets
kilder. Det drejer sig Om to ganske bestemte personer - Per
Astrup Olsen og Per Jørgensen alias Pelle Buhl - fra Studenter
huset med okkult tilknytning (:okkult forstået som dyrkelse af
mystiske og skjulte såkaldte overnaturlige fænomener). Disse
har haft private interesser i at levere det falske og løgn
agtige skyts til Ekstrabladsjournalistens private hetz: krimi
nalisering af socialister for enhver pris.
Det skal her tilføjes. at den encste person, der gAr under
falsk navn i Stu1enterhuset, er ovenstående "Pelle Buhl". Og at
denne person for et år sldenVå Studenterhusets Generalforsam
ling måtte træde ud af bestyrelsen efter et mistillidsvotum til
at bestride denne ansvarspost.
Per Astrup Olsen er ikke længere ønsket i huset efter, at han 1
et skjuit brev til Rektor fremsatte direkte løgnagtige be
skyldninger om k~iminelle handlinger, begået af navngivne
husakLlvister fra Regnbuen.

2

Studenterhuset - og specielt os som psykologisk rådgivnings
gruppe - udskriges i EkstraBladet også som terrorister. Men
hvad betyder ordet terror egentlig. Næppe meget andet end at
styre via angst. Og terrorens midler er trusler. hån, for
dækLhed, løgn og skabelsen af syndebukke. Terror er ikke vores
midler. Vores midler er derimod åbenhed, solidaritet og saglig
hed; vores sigte det videnskabelige, det levende menneskelige
arbejde. Vi arbejder derfor på at afskaffe de logikker mellem
mennesker, der gar ud på først at isolere enkeltpersoner eller
grupper gennem fjendebilleder, for derefter at kaste dem for
egne ulve.

en ordentlig verden uden at stå med trusler på livet. Det kan
ikke være rigtigt. at de. der konkret træder frem mod racisme
og fascisme skal hetzes og kriminaliseres med to Ekstrablads
ord: autonom og terrorist.
Vi ser ingen modsætning mellem autonom og student, for autonom
betyder selvstyrende, pA egne kræfter beroende arbejde. Det be
tyder ogsA. at man ikke som menneske kan gemme sig bag andre
eller skubbe andre foran sig. Det må være en menneskeret at
være et frit menneSke: der .s~11!' tager 3ns-.;ar for livet - modsat
at leve ved at dukke nakken; eller, som fascismen gør, at
overleve ved at skabe konflikter mellem andre mennesker.
Nazismen lever netop i kraft af denne permanente krig.

:tudenterhuset har lagt lokaler til anti-racistisk og anti-fa
lclstlsk arbejde. GruPper og enkeltpersoner, der har været
tirekte involveret i afholdelse af åbne møder har, med de
luværende betingelser for dette arbejde, været nødt til at
:ænke på sikkerhed. Vvs at kunne forsvare sig mod o-,[ergreb. Her
rar kablerne tænkt som nødværge til imødegåelse af ~onkrete

~rdtrusler på navngivne personer, der var indbunt som op
,ægsholdere, og som forsvarsmidler iim en anti-racistisk fest.
~kkellgvls er disse kabler aldrig blevet brugt. At kabl~rne så
lenere~ efter fælles diskussion. ikke er kommet ud af huset er
eklageligt - men det ændrer intet ved, at faren eksisterer
:onkret ~g fortsat.,Og at denne fare ikke kommer fra os.

er synes vi, at rektor Ove Nathan ser sig blind. Faren er ikke
abler tænkt som forsvarsmidler. Faren er den, at mennesker.
gså hans studerende, ikke kan træde frem med deres bidrag til
t(forandre vo~e alle sammens samfundsmæssige betingelser til

PRESSEMEDDELELSE.

,.
'.'

Historien er en historie om stigende racisme og mer~ fascistisk
aktivitet generelt, både i Danmark og internationalt. Og her
har flere og flere studerende engageret sig i, at det ikke igen
skal ende i en krig, som den tidligere 2. verdenskrlg. At
studerende med en klar politisk holdning mod krig og for fred
og et ordentligt samfund har fundet ind i Studenterhuset ser vi
Bom et sundhedstegn.
Vilkårene i dag fo~ anti~racistisk og anti-fascistisk arbejde
ar imidlertid meget' skrøbelige. Og det er et kendt faktum, at
træder man frem mod mennesker og grupper, der næres af d~n

~ascistiske flamme, så udsættes man for chikane gående fra at
~lnde et hagekors klistret op på sin dør. over deciderede
~rusler om vold og likvidering, til den faktiske udførelse
leraf. Bombedrabet på socialisten Henrik Christensen er det
~oreløbige resultat af disse uhyrlige kræfter i vores samfund~

',;

",'
:Der er kommet en stor sag ud af 8 'telefonkabler- og et vandrør,
~iundet ved en politirazzia i Studenterhuset natten ~ellem d.19.
og 20. oktober 1993. Studenterhuset er af Universit~tets rektor

:Ove,Nathan blevet lukket på dette grundlag. Og iføl~e Rektor
yil'det ikke blive genåbnet, så længe han er rektor. Rektor
iopfatter det skete som tillidsbrud. Sådan kan historien ende:
Københavns Universitet afskriver muligheden for et Studenterhus
~for samtlige studerende.
Der er imidlertid en anden historie, Som har at gAre med nogle
helt andre og mere ubehagelige perspektiver end kabler og et
vandrør.
Denne historie vil vi gerne formidle, set fra r~dgivningen

~egnbuens standpunkt.

';"Afsender: Rådgivningsgruppen Regnbuen
elo Studenterrådet
Krystalgade 16. 2
1172 København K.
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hetz mod andre. ja så blev vi som socialistec den nye fjende.
Nu bliver vi truet på livet på åbne møder i husets demokratiske
organer. Vi fAr udtalelser med følgende ordlyd fra Per Astrup

~. Olsen, at han "ikke selv vil slås. det har {hanJ folk til", og
at han skulle "være en højt klassificeret ml1itærferson, der er
udstyret med retten til at <lovende den fornødne vcld, hvad
(han) vil gøre, når nogen stiller sIg 1 vejen for (hans) ret og
rigets sikkerhed-o Som enkeltpersoner og rådgivningsgruppe
fulgte vi problemstillingen 0P4 Men:

At høre sådanne ting overstiger den menneskelige fatteevne - og
alle, herunder os som gruppe, havde svært ved direkte at se i
øjnene, at Studenterhuset med disse holdninger internt rent
faktisk havde lukket fascismen ind. Men fremfor at tænke som
disse - selv at søge nedrig magt for at skubbe dem ud - valgte
huset at stå sa~en om en demokratisk vej for alle. Og den
sidste udvikling har så været, at Pelle Buhl af bestyrelsen har
fAet en alvorlig advarsel for hån og disrespekt, og der er
endvidere af bestyrelsen planlagt et møde - d.28.oktober - hvor
gruppen Yggdrasill må forklare sig 1 samme anliggende.
At Studenterhuset som sag kommer frem i pressen nu er for os at
se ganske planlagt. Der er nogen, der vil skjule sig bag noget
andet. Det er nu lykkedes samme okkulte og fascistoide personer
at få EkstraEladet til at forsøge at få en hel befolkning til
at hoppe på nærmest det modsatte. Lad os stille d~t op sådan:
n~r EkstraBladet og rektor Ove Nathan - desværre ~odt hjulpet
til af upålidelige embedspersoner med private aktier i sagen 
kan reagere sådan pA disse personers intrigemageri, så prøv at
forestil jer et åbent demokratisk hus med samme fascistoide
personer og grupper dag efter dag, uge efter uge. Det er et
helvede.

Problemet er derfor ikke de 8 kabler i Studenterhuset. Pro
blemet er, at hvad der skete for 50 år Siden er ved at gentage
sig lige foran næsen på os alle. Her har Studenterhuset søgt at
gøre sit til at forhindre, a~ det vil komme så langt en gang
til. Vi håber at alle vil gøre det samme, ligemege~ hvor man er
i samfundet.

nød. Parallelt hermed søger vi at bidrage til en teoretisk
udvikling af en solidarisk psykologisk videnskab.
lIar vi som gruppe en overordnet målforestilling er det følgen
de: En verden som ikke længere systematisk og vedvarende
producerer menneskelig lidelse og inuividuel afmagt .. Dette er i
bund og grund spørgsmålet om at sikre alle mennesker menneske
værdige udviklingsbetingelser og lige adgang til de fælles
samfundsmæssige ressourcer. Dette er et politisk spørgsm~l: I
praksis at forsøge at bidrage til at sætte de rigtige pro
blemstillinger på den social-politiske dagsorden. Psykologien
som fag, profession og videnskab må tage sig selv alvorligt, og
er betingelser for mennskeligt liv kritiske, så mA psykologien
selv blive kritisk. Psykologien må være tro mod sin genstand,
for at være tro mod sig selv.
Dette psykologiske paradigme går under begrebet "kritisk
psykologi", oprindeligt udviklet på Freie Universitat i Berlin
i starten af 70-erne. Og centralt heri er, at det må være en
psykologi for og om mennesker, en psykologi fra "standpunktet
af ethvert mig", fremfor en pSykologi kun om de andre.

Omkring begge arbejdsniveauer har vi en meget grundig og
omfangsrig dokumentation og produktion, Som vi meget gerne
stiller til r~dighed. Det gælder også dokumentation for det
ovenstående om Studenterhusets interne stridigheder. Kontakt
os.

Vi skal ikke her gå ind på en dementering af allehånde løgne" og
fordrejninger, som pressen med flere påstår om OSa Men vi vil
gerne love, oplysende, at arbejde videre med dem, een for een,
og helt igennem diverse sagsanlæg, vi eller andre måtte an
lægge. Vi er ikke glade for justitsmord - ej heller skulle det
anga os selv.

Rådgivningsgruppen Regnbuen.
København torsdag 21.oktober 1993
Klokken 15.00.

4

Studenterhuset må åbnes igen - ellers bliver nødvendige demo
kratiske kræfter endnu engang ladt i stikken. Mea sin handling
har Unive~sitetet med Ove Nathan gjort det hele en tjeneste
ved, at alting nu kan komme frem i en bredere offentlighed 
men fastholder Universitetet sin lukning, s~ er det en hand
ling, der vil blive i historien Som en fejltagelse mod det
menneskelige. Og til cektor Ove Nathan: vi har stat" respekt for
dit faglige virke, og derfor kan vi ikke lide at eftertiden
husker dig som den person, der lukkede Studenterhu~et!

Støt den demokratiske student og støt det anti-racistiske
arbejde.

om os selv som psykologisk rådgivningsgruppe, koct her til
sidst: Vi er j huset som studentergruppe med det f")rmål at yde
gratis vejledning/rådgivning/terapi til mennesker i krise og

",
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MODTAGET

2 5 t-tiG. 1992

Ult. Aug. 1992 e.v.

Til Universitetsadministrationen ved Alin.

Da det er kommet SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) for øre, at det tidligere
orienterende brev til Rektoriatet er blevet "arkiveret lodret", vil vi gøre
opmærks9m på at dette brev i hvert fald indeholdt omtale af mindst to klart
problematiske forhold i Studenter-Huset, som har ført til at SelSkaBet finder
stedet uegnet for sine medlemmers aktiviteter.

Nemlig 1: Der blev gjort opmærksom på et hash~ingsproblem som
hverken Bestyrelsen, Repræsentantskabet og Stormødet har kunnet standse, da
de personer som vi indklagede så sig hævet over Husets reglement.

Nemlig 2: Der er blevet foretaget grov politisk og person chikane samt
forfølgelse, af en gruppe ledet af cand. psych. Kalle B. Madsen.

Denne grupper er ifølge vore oplysninger identisk med den røde bande,
der i søndags den 16. dennes blev anholdt for flere væbnede bankrøverier.
Denne gruppe har holdt sine værgemøder i Huset på trods af Bestyrelsen
indsigelser og uddelt løbesedler hvoraf det fremgår, at Huset støtter
grupperinger så som Aktion Directe og Rate Anne Fraktion, det vides at to af
underskriverne på Kalles papirer, i den journaliserede sag fra Huset, nemlig
Anne Jønson og Jesper T. Lund, har deltaget i den røde bandes aktioner mod
det tyrkiske luftfartsselskab og Magasins tag selv aktioner, samt at deres
materialer sælges i Huset (Kæmp sammen og andre plakater).

Vi fra SoelBiergSelSkaBet (SBSSB) troede at Studenter-Huset var et
fagligt arnested, ikke en overvintringsstation for ekstremistisk fløjpolitik, som
uhindret kan tillade. sig de for kommunismen velkendte overgreb på andre end
dem selv, ledet af en falleret psykolog hvis maniske tilbøjeligheder går ud over
fredelige mennesker.

Hvordan man end modtager vort brev er der klart meldt fra overfor et
Universitet som åbenbart ikke blot er nødt til at skulle betale til et Hus som
sagtens kunne hvile i sig selv, men også er så svagt at det tillader klart
kriminelle forhold fri udfoldelse.

Dette brev er kun sendt til dig til orientering, idet vi har erfaret at Kalles
gruppe er ved at køre endnu en af sine opslidende "justisterisager" mod SMS
og lignende grupper med tilknytning til Huset.

Generalsekretær Olsen.
. Eb~. -

Aktive Old[orskere (A.o.) d.v.s. Dilligenlissimi Anliquilalis Jnquisitores (DAl.)
& Allernalive Antil.:varer (A.Æ) d. v.s. Curatores Rerum Antiquarum Alii
(C.R.A.A.) Socielas MOIl/is Solis (S.M.S.), SoelBiergSelSkaBet (SBSSB).
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~'IJI(JU !l ..~l 00 right bul Io do thy will. Du ihill. nnd 110

other shaU 5<JY IHly."-AL 1:·~2·3

"Evcry mall nm! c\'l~ry WOlJwrl i~; il ~1,1r:·-Af.1:3

Ilten: ':1 110 god bllt 1ll1111.

1. M.m h<15 [ile r;~h( Io live by hi!' UWI! Iaw
tu uve in lhc wa)' lhnl'hl~ wi!!s lo do:
Io \York as !le wil/:
lo play as Ilc will:
lo res! <15 Ile will:
[O uir. \\Ilwl\ nnd llUl" h."' "lill,

2. M'lII i1<L~ Ih(~ riglll lu cal \Vb,ll !le lViII:
lu drink what Ile will: .
lo dwcJl,vllCrc hf; \ViII:
lo IllQVC as ile \Vin Oll thI..' race uf Ihr C'ilrlh.

3. Man has Ihc right (o Ihink whnt Ile \Vil!:
10 speak ",hul he will:
Io wrilc whul he wiU:
Io dmw. pninl. carvc. clch. ntould. bui/d as he: will:
Io uress as Ile wdl.

4. Man hil~ Ihe righl Io luve ,:L<; hr~ will:-
"lLlke your lill and wiIl ur love <1!', ye will.

""hen. Ivhcre. L1IHj wilh w110[ll ye ""iII:'-AL LSI

5. Man has Ihc rigllll0 kiU lhuse who wou/d Iluvart tilese rights.

ullle ;o;ILlYCS .~hLlll scr\·c."-t\L Il:SU

"Love is t!le IJw. Jovc linder wiU."-t\{... I:S7

§oci.ttaST-JHo1.\t1s %ol~
~ilig~l1.ti.sshui Anti.quita.tis3h:\'juisi.t\"l'l:'ll5

CtU1"l1.torl."5 l."('lUU1. cmtiquurmu. olii

SoelBlerzSelS1<.aBet
Ahi:VE' Oldforskere

A1u:rnative Anti.]Narer

Med. Aug. 1992 t.v.

Til Bestyrelsen & G~upperne i Studenler-Huset.

Forbundet A!aive Old[orskerc (.':(,0.; d. v.s. DiIligcntissimi Antiquitacis
lnquisitores (D.Æ!), Organiseringen ..Jlrernarive AnriJ.:varer (A_4.) d. v.s.
Curatores Rerum Antiquarum Alii (C.1L4.A.), Societetet Sodetas Montis So/is
(S.M.S.) & Se/SkrJBct SoeIBlf.rrSP.1Skl>f1~t ISRSSm m~rMC'Ir:r h"'rrn... (1 ti!·
Bestyrelsen & Grupperne i Studenter-Huset at Vi rra:kker alle vore ai>rjviteter
tilbage fra dette Hus. - Vi hær fundet bedre lokaler, hvor Vi er sikrC'-de imod
politisk beronet cbikane & perfid injuriøs politisk forfølgelse.

Ansvarlige kræfter i Forbundet, Organiseringen. Soc;~tet & SelSkaBet
har medvirket afgørende til at forvandle Studenter-Huset fra 'et for-slummet
arne- & ud'klækningssted for ikke-stlJderende samfundshadere under styring af
professionelle politiske aktivister, kaldet NRegnbuen" og "Studerende mod
racisme". disse opretholder dog stadig. en a.rt d0gn-be..<;<e-tte:lse af stedet.

Husets BestyrelseS~ange fo~ikringer tilOs OID at nu blev der sat en
sropper for chikane & betz h;lr ikke hjulpet, sel.... disse gruppers iotensi·..e,
illegale hashtygning i Studenter-Huset har man tilsyneladende ikke kunnet få
srandset.

Begge de omtalte forhold er det blevet pålagt de nævnte terror-grupper
at bringe i orden af såvel Bestyrelse, Stormøde som RepræsentantSkab - mtet
hjæ.lper tilsyneladende.

Hverken Forbundet, Organiseringen, Societetet eller SelSkaBer ser det
som en opgave at beskæftigt sig med pOlitik overIlovedet; stalinistisk
marxistiske hetz- & chikanegrupper må uddø som de vil, Vi vil ikke spilde
yderligere tid på dem.

Med Venlige Hilsener
til de øvrige Grupper i $l;/l;c\itcr-Huset: "'

Generalsckr"'\"~N~ ,,~
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Lilier Lxxvn
[Book 77]

"lil(' law of
Ihe strOllg:

. Iltis is om law
alld lhe joy
or Ihe world."

-AL U:2

"Do wha! l/lOU will s!lUll be lhe wllOle of lhe LaiY." -A[> 1:'40

"1!IOLl Itasl 110 righL bUl lo do lhy will. Do lhal, alld Ila

otlter 51tall sal' lIay."-;1L 1:'12-3

"Every man alld evcry \l'orn:lf1 i!, a si ar." -;1[,1:3

niere i.1 nu gud hul 1111111.

l. l\Ian has Illc righl lo live hl' I,is OIVIl la\\'
lo live ill fi,e way tiwl'!l(' lViIIs to do:
Io lVork as hc will:
Io phy as Ile will:
Io resI as I,e will:
(o die w/le/l nrlrlllfl\~' k~ ". i!!.

2. ~lan has Ihe rigilllo {'ni ",I,nl lil' will:
Io drink II'hnl hl' will: .
lo dwcll whcre IH' lViii:
lo move as he wi[1 Oll th" rnce Dr t/,e ,,<II I/'.

3. Man has the righl to Ihillk 1'1,,11 I,c wil/:
Io speak wiwI he will:

• I. I ...
lo wnlc ;,.... ll~lt Ile WIH:

lo drnw, pai ni, carve, {'Ich, 'llol/Id. I,IIi1ri as hc will:
lo dress ~s hl' will.

4. Mali has the right lo love as hr: will:-
"!ake YOllr /iH alld wilJ or lovc as yc wil',

whcn, wherc, alld wilh w/lom ye will."-AL 1:5l

5. Mali has thc righl Io kill l!lOse wlto would Ihwarllhesc rigItIs.

"Ihc sluvcs shall serve," -A[> !I:58

"Love is (ile law, love [JIlt/er wiU."-A[> 1:57
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Kære K. Birch-Madsen.

Desværre viljegikke foreløbigt kunne deltage i STUDENTER-HUSETs mødl:f.
hvorfor jeg ikke kan komme på det foreslåede tidspunkt. - Du ville dog kunne leve l)P
Iii Bestyrelsens beslutning ved simpelthen at underskrive vedlagte dokument (Liber OZ)
og sælte det op i dette hus, f.eks. i Baren. Så ville der - klart og tydeligt - v;tre sagr
fra overfor alle tilløb til totalitær aktivitet, hvilke! var hvad B~':>lyrelsen unsketk fra os.
Uber Ol. er udarbejdet som en selvkritisk hovedrengøring af <.1r. folk der tjente. England
i MI 5 og MI 6 efter sejren OVer Hitler.

TRE ALlEN
PRESENCE

MAJESTY
REPORT·

i

"

Hvad angå udlevering af bånd, mener min formand i SolBiergSelSkaDet at det
er udemokratisk at andre - tydeligt fjendtlig! indstillede - grupper og pcr.'>oner skulle
have rel til ar øve selvtægr, censur og rankekontrol; vi kæmpt.de og kæmper jo netop
imod disse ling, i hvert fald de af Os der er mod.'>tandere af [C!alitære .styreformer.

Jeg udgør selv el mindrelal, som gerne udleverer materialel, hvis jeg kan få en
forhåndsfoISikring om ar du (og I) ikke bevids! misforstår min anvendelse af repressiv
tolerance i den kamp. - Hele talen om "afnazificering af Lykk.,=Hjulet" er el udtryk for
den repressive lolenmces taktjk, ligeledes min anvendelse af b(.nævnelsen "perker" , der
i mil vokabular er et udtryk for indvandrere SICl og. Ict, (nden ue bliver "danske", hvad
det så end betyder. - På b~ndel bliver der tall om en lang ræK..-.::e "perker-folk"~ og jeg
bemærkede at del gjorde onJt p~ jeres priva( udsendte medilfbejder (Jesper) da jeg
undersIfegede al "danskerne selv er el perkerJolk". - Delle er: øvrigt sandt, "danerne"
kom til dene område som indvandrere, uer trængte SIOre folkemasser vesrover; ue var
altså betydeligt mere krigeriskc enJ VOre nuværende "perkere",

Da jeg altså ikke har tiJ til endnu en pointelus diskLssion med jer ang1l.ende
dene, ønsker jeg el forhåndstilsagn om: at man ikke bevidST vil misforSlå denne
repTessive anvendelse af dette, de.'>værre endnu, neg<.uivt ladede udtryk; sdv om jeg
naturligvis ikke er bleg for en diskussion af den repressi\C tolerance som .'>ocial
kampfonn. - Lad, mig gøre opmærksom på, at jeg var med til al starte [alemåderne "en
flipper" og "at flippe" og til min sorg så disse Udtryk forvandlede til negative
affirmationer, jeg har altså lært denne metode på Jen Mrde mflde.

I øvrigt vil mit forel:lrag blive genudsendt i løbet af sommeren og for1l.ret, f.s.V.
at SolBiergSelSkaBet har fået en ugenllig sendeliJ og v\\ være i a:H~ren på 87.6
megahertz fra foråret. Her vil du (og I) hver uge kunne hu,e orr den kultur I kalder jeres
egen. og om de folk der har levet her i årrusinder, I vil og~;1I. [11. en ganske sjll=lden
chance for al stifte bekendtskab med det danske folks sagn, sange og mytcr, og uel
bu{de be\yde noget, hvis 1. lla overhovellet er seriuse når vi taler Dm historisk
materialisme. - Bl.a. har jeg jo bemærket, at du bor i Bragesgade og end ikke vid:;le
hvad en "bragesnak" er. Det er for d1l.rlig[ kammerat, er Jer da .'>ler ikke. nDgen dannelse
lil bage på vensrre-fløjen'!??

Med Venlige Hilsner:

Per Åstrup Olsen.

'l ,,-,
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UDDELT: STORMØDET SEMESTERSTART EFTERÅR 1992 e. v.

Lad os se på el par eksempler:

- Men hvorfor er det .sd vigtigt for Hr. Birk Mad.sen al antyde .små
nazistisk overmennesketro hos sine se/\'\'algte modstandere?

Eksempe.l2:
Hr. Birk Madsen har flere steder i sin voluminøse verbalirel fremha:vel

at Per Olsen raler om "Ddehcggelsen af den danske folkesjæl" , som el særligl
suspekt forhold af småfascistisk karakter. Når Per Olsen bruger udlrykket
"dumme danskere" hentyder han drillende (som mange indvandrere og deres
danske venner) lil danskernes generelle svagheder:

T.ds. /uu /nan i Srlldnuu-HUJU aeeepurel VI grup~ scm højlydt har pro/ef m~d
forskellige ude'ICnuparrllm~nlarisk~ akJiviwer, f.eks. butJ!tlels~ af d~t rrrt.iste lufifortueWob ,Iler
tag-selv a~i"'n~ll i Mngasil1.. Og ulv nu. hvar det U tommel fr~m at ·/Xn RJd~ Bande·, scm JMr
bag dine akJk;ner har 5 medlemmer sal fMt for banl:r"vu~ ulovlig~ ...ib~1l &.e. aeeepuru d~1UI~

g/1lpP~ i Stuc."er.ccr-Husef. mm.!' andr~. scm l::ull arb~jdu M:7!rvicklUl:abdigf. vpclilisJ: ag Uv1nt/or

lalo'(rtJ ramm"r, bliver chi1:Dnu~t bort, udm eJl Mgm gdber ind..

BL1. den slags svaghed og (tilsyneladende) dækken over kriminalitet
fra højere "iled, kalder mange indv~ndrere "dumme danskere" - og de har recl

Sc-jeretets obJ~('Vacør" i forbindeLse med $ludelllu-HUJet g/~du J1'g olll:T~d~ Iii ol Jt

hlwMn Hr. /3,rk MadJ~ru t.l~ku/ued~ manipuldtilo'( draeo~hjei7le vil forvdd~ d~Clt. nolO! til al
I'Q"'re nazi-p"pagalfda ind. racisl7>e. sclallUme,. Slof-handd &: -misbrug, SIlS.pd:.f l:øpilafiuring og
hvad m4n nu ellers ~r bln-ef beskyldl for uden ;$fm/er/ig indsigeLse fra dt. magcaldJ~ ng/~rlu

indiJfuenle a;1SVar/ig~.

2

Afsluttende vil SoCieteltt gerne vide hvilke andre "nazi-Iegn" end
LykkeHjuler (:Svaslika) Societetet efter Hr. Birk Madsens fejlopfauelse ønsker
at "rehabililerer".

:~-clv(ølgelig fordi Hr. Birk Madsen og hans hårdeste sløtler er klok
kerene sl..::.oleeksempler på "den elit<t:re socialisme"; som det hed engang. Det et
den eksl:emislfløj som folket afsUr og som derfor har dogmer om at "massen
skal revollltioneres", "massen er fordummet", "massen skal beVidstgøres" og
indtil del (;r skc:r, er der kun den "lille revolutionære elite" Som har check på
sagerne. - Denne elite kan tage ~de nødvendige besluminger" for den vildledte
lU;].<;se: del er den elile som har gjort alle komrnunistsamfund til diktalurstaler.

M~1l dtl er p.g.a. denlu t!irisriske tdn/..:egang al Hr. Birk Madst.ru og haltJ grvp".e har
.-e( lil ar ry,;e hash, sdv am vildledte folk (bl.a. be.Jt)'rtluru formand og Jlorm"del) lldtrylli/igt har
forbudi del Dl! ~r p.g,a. somme elilistisi.:e (J~rmennateho1dni(lg og ·begnsndede- egoisme, at Hr.
Birk Madsen og hans grupp~ ltar ret lil ar terroriserer og eltiknnut.r andre g/1lpp~r i Srudmter_

.HLUt.f. også sdv am ·det vildledte fole ag ·kapitdl/a1:l#erne M Iw.r sllgl frø. overfeJr d~n slags
akJi>,iletu (.feb_ dtt uvrUige unduJ_gdsuudvolg.øm indsk~~de Hr. Birk MadJ~n og MrtJ
grvp".e af sra~du chikanen).

Den "revoiulionære elite" kan (ifølge egen overbevisning) tillade sig
all. Når den er blevet imødegået j Studenl<;r-Huset har Hr. Birk Madsen
beflittet sig på al fremstille kritikken som ny-nazistiskt kommunisthad! - Ml
jeg i den fmbindelse bede uvildige observatører la:.se Professor Peler Madsens
glimrende kritik af denne lendens i bagen "Socia/isme og demokrati" (Viborg
19B1 e.v.). La:s f.eks. optrykket af den artikel som salle punktum for "elitens"
sdvl<egtstankegang i de brede lag: "Borgerlige reuigheder og fl.vgtende øjne 
lidr polemi,'c.. .. (p" 9Slf). - Der er ikke tale om højrepropaganda, men Om an
svarlige r...ærpolitiske mennesker som kI<ever frihedsrettighederne overholdt og
siger NEJ til ovennenneskelig elitisme, med særprivilegier i Studenter-Huset.
med forfølgelser, hetz, gadevold og terrorisme i samfundet udenfor.

AllSd po/irisk frihed til al/e, men nej lak til di/nore grupper pd b~ggt.flojt., Jom nagter
andrt. menllefker duu friheder udfra intern ·bedreviihn",

r~ffi9<:

\

I

Kort Notat til Grupperne i Studenter-Huset,
til Bestyrelsen, Rektoratet &.c.

At tro, al Per Olsens overbe\'isninger deles af alle andre i Tai Chi,
Yggdrasil og Societetet er endnu et af de generaliserende manipulalionstriks
ved hvilke ane finner glr med knivl Lad det derfor V<Cre kendt: A1eister
Crowl.:ys læ.re er ingenlunde central fo! arbejdet i de grupper Hr, Birk Madsen
og hanS men~ngsfa:Ue( chikanercr.

HYis nogOl igOl taldJ~ jødu for lxlm~nwrdcrep.g.D. dm bibdske buetnblg om
Abroham og baJ; ville deflat~ i dag l::un/'le U al du var l!l/~ om raci.mre og religwrufarf_lgdu:
mål da iLr ikke u $d ttl4ng~ scm fØlgu Profet~lt A/~t.s,u Crow/ey regner Hr. Birk MadJ~n med at
~~ godt frø. d~~ religwru/arfølgdse, ved hviU:.~n Nm uz1Jljller Jin profarIL stupiditet med deN
w./tenJ.u f1o.1hil_J~ folYtJrukrJinger. A/1IJhll Æ:hctr! Gud U .uø"e! - Og efrertidCl yjJ illi sUlne
mell~m forfølg~lsen afj#u øg f.dw. øfAleisr'u CrowleyJ dlJcip1e.

Eksempel l:
f løbct af sit omhyggeligt, rcsearchede og quasimaniske hetz-arbejde

har Hr. Birk Madsen fundet ud af at Per Olsen, privat og uden tilknytning tit
Soeieteter, er lidt af en intcrnationalt kendt Crowley Scholar, altså: kender af
digteren og profeten Aleister Crowley, DeCle har ført til en intern slUdiegruppe i
Hr. Birk Madsens "menighed", som endnu ellragi-komisk forsøg p~ at få de
nævnle grupper ekskluderet. Hr. Birk Madsen har på grundlag af enkelte, dybt
misforståede. Hellige Skrifter af denne profet, konkluderet at S.MS. o.a. repræ
sentecer overmennesketearier og brural egoismd

Over del par år hvor Studemer-Husc{ atter er opblomslref, er Univer
sitetets leddse og S.udenter-Husels aktivister blevet Qverdænget med en lind
strøm af injurl0sc og studenilkost uforslåeiige anklageskrifter fra lir. Dirk
Madsen og hans ligesindede. -: Alle typer moocr er blevet forhalet, manipu
leret og ødelaglog en lang række sunde initialiver (bl.a. delvis selvfinansiering
af Studenter-Huset) er blevet' standset af samme gruppe.

Med venlig tolerance er der blevet sagt (ra overfor denne propaganda
maskine, men intet har hjulpet. - Societetet har derfor trukket sig og har
indgivet begrundet klage til rektoratc~ over at universitele[ tillader fXllitisk
bagvaskelse af uskyldige.

Ang. Ber1.:y/dllifl8u &. !d0Ct:f Ira Rt:g"b,u~1I wd is~r KnJ/l: Dirk MaduTl, ava/af ~ntf'PU,

og lid/iglfl Croppt:f. i S/lldCJlitf-IfUStl, bl.a. Tai Gti, fggdrfUil &. Sadlet/lf. llumed .j. rMJ.:tilJll

på 2 Øf fra Pu 01$(/1" GCJlUalsckrlt«r i SoCl-dt:{t:{ Soeic,o,s Monlis So/is {S.M.s.J
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SKUliJ:.D. ",tMbiliu.rin.g" \lQ;r aldrig j,. og tf {kkt i SocitUlI/:U IlI/:fOP [~diggjorlt

id~grllndlog: &citut Mr },tllu ingUl polilisk~ pcillur. n«.rrimod er SocieJl/:tt/ a- og/ell. ~rpoli
list; cibc9tl [ar ol/t Ollt'Mlivt tJ"li~Yorq irItll:Tt~t:'tl j okJiv old[or~J.:ni"g.

Per Olsen har aldrig sagt "rehabi!iter"" og mener: "afnazificer'!" om
dette kocs" som Carlsberg, Studenter-HuselS Slørste Sponsor, brugte på sine
etikeller indtil nazisterne søgte at monopoliserer det. Hr. Birk \1adsen ønsker al
SløUe denne monopolisering, Per Olsen ønsker at ophæve den.

py OUtfl [rt:m},4:IICdt j ti Fo,to!rog dtl [ol:J.~m af llo"uKo,~et u blevel brugt i
llJ..1indu tJ[ OJ ollUtJlI ind/il fUUi,std1lt f1tlJJp tvøng.smorwpcliseredt dm brug I den Y~lIige wrdtn.,
II\t" da dwe [obo u JtJr1ig vidtfl" sam "dt [ordummtdt mlUStr jUt hm iJUL:t", "":.l1tr Ifr. Birk
),(tJdstll og NUlS ditt; ol SadtUf bfr [rtnulillu som rwmluk - rtll [orvridlling, mtn tiJltJdr for
t/ittll dtr "baLytlu mas,urr" (:lIamtmJJgtl1]. Socitttcefs mcul.:t er m J6-stjt!1ft mtJ /logal rulltn.
(Rullell lwrYltu i .vrigt også o[ lUrrrtMog/).

Men lit. Birk Madsen, som altid taler Om nazisme, kan åbenbart ikke
lide ordel "afna2iflcering", hvordan skulle han då kunne antyde af S.M.S. stod
pi politiske. iS3:.r nazistiske standpunkter?

S.M.S. d.v.s. Societetet Socielas Monris Solis (SMS) ønsker ikke sine
medlemmer chikanere.t yderligere. vi fik nok allerede under HelleRislnings- >.

Gruppens udstilling. Pe.r Olsen ønsker altså. derfor desva::rre he!ler ikke (af følge
Formandens anmodning om) at. s.tå Som medforfatter til et ordensreglement faf
Sludenter-Huset, når den anden forfaner er Hr. Birk Madsen. Der" er Per Olsen
indeveerende almene opfalle1se al Hr. Birk Madsen nok <\Idrig nogen sinde vil
kunne rehabiliteres som et demokratisk og ansvarligt lovligt individ. Der er sel
alt for mange eksempler på en gennemført elita::r gruppcsetvtæJ;t, hvis videre
implikationer lovens lange arm tilsyneladende og gudskeIn· langt om længe er

, ved. at indhente.
Dtt u i ,vrigl Pu OUt/\ op[lIttdJt, .J/Jm Crow'o/ &Mlar, at Hr. Kollt Birl.. Morbtn

mindu gorult Intgt' om dt/\ htrygudc propagol'ldi31 Geo'ge Sylv~te, V,trtd:, som \.'l7r KtjslI:T
W;1},tltIfS og U/\trt Adolf Hitlers f.ntt WtOnJ i dOl lJ/lIuik.cu'-SU. kol'llro-spiOntlgt,' og som Altislu
Crowlo/, og .Je/\trt: den allitrttk J;ol1lrasploll4g~ sd ~ig ~dsogtt li! at SYil'llilt, ridao. slaluUe..

ViuecJ: \'lU undt som Øl lJUJNi "'ed nore lQlegavtr. mOllipll1ativc tyllU. Ol grupfXjnd
pisku, mgOl morolsu skrup!u, 'Øml [aMfW: .loyalild mtJ sille m~trt, og sd Irotdt h4n at },on
~ur mtget klog. Som allt der u ofrt for overmod blev Hr. Viued:. lif slllf den lille.. Hutoden
4rrund ham som Ol politisk dr.orlalQrl &..s.but,. e[lUtid(71 et' klknerrundig tnOd·it. dtr sal/t en
nopper for de sy.si:.c SWnJUlgtsplmJu.

Aleister CIowtey og frivillige blandt hans disciple beka:mpede i øvrigl
både nazismen og kommunis.men udfra den overbevisning at dee er to sider af
samme sag: Fattigdom. 0011'. If4d &: dtndig"cd, krise - «uigs.lu:Jncmi, urrifarmtrtdt
obligalQrish Wfgdomslorps, oplw:vtlse af borgtrligt [rihtrbrwig"eJer. Dl lill~ dUjX)IW; moguliu,
inlUl.siv I.gn- ag borvaske/~e i populistisk propagonda.forf.lgds~ a[ Qndcrkrkl ~rufe, mi/ila(
opbygn.ing, rdigions- &. racehad, arbejth- og koTltl/:nlrolioTlSlejr~ [olJxmord, fI.'IUlgUl [orsb!ing.
unsw-, mgOl relniHukd o.s. Y. alle kndt'egn ~d .Mi>d rra..-riJme som kommunisme..

S.M.S. har hermed sagt fra overfor samarbejde med geruint suspekte
individer; Per Olsen ønsker ikke for indeva:rende at samarbejde med Hr. Birk
Madsen som i gentagen praksis har vist. at han ikke respd::terer de grund
Hggende frihedsretligheder, som er forudscetningen for at vi alle faktisk har en
dejlig, rig og skøn tilva::relse. - Per Olsen. GeneralsekteHcr.

Aktive Old{orskere (A.O.) tI. Y.S. Dilligentissimi Antiquitatis lnquisicores
(DA. L) - Alternative Antiharer (A.A.) d.Y.s. Curatores Rerum .'llltiquarum AIii
(C.R..4.A.) - Sade'.s Mon'is Salis (5oM.S.) - SaelBiergSelSkiJBer (SBSSB)
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Entre pr. møde koster 50 Kr. Møderne a!holdes:

!lltroduklionsmøde ullder 3. Dispersion. Efteråret 1993 e. v.

SOcietas Montis So/is (S.MS.)
SoelBiergSelSkaBet (SBSSB)

Købmagergade 28' i NATHA.

Lørdag den: 4/9 kl.: 20-22.

TID''!& STED:

Aktive Oldjorskere (A. O.)
d. v.s. Dilligentissimi Antiquitatis Jnquisitores (DAJ.)

Alternative Antikvarer (A.A.)
d. v.s. Curatores Rerum Antiquarum Ali! (C.R.A.A.)

Hvorfor er det danske folks sagn og sange så vigtige for S.M.S.? Er de
virkelig grundlag for nazisme og totalitært diktatur, SOm udenforstående
hævder? Eller er de historiske nøgler til verdens ældsre tidelog de naturlige
lødder fOl kultur- og historie-bevidste danske, som S.M.S. hævder? Hvorfor
kan Leks. amelikanske sorte søge deres afrikanske rødder uden at udsættes for
forfølgelse og beskyldninger, mens danskere tvinges til at gå slille med dølene,
hvis de skulle blive interesserede i deres eget folks fortid? Fører Danmarks
kulturarv til fascisme? HVad er fotskellen på f.eks. nazismens runesyn og
Edda-læsning og de runer og edda-myter danskere normalt kender til. Hvordan
beskytter vi folkets fortid mod nazismen? - Kom og hør argumenterne!

1. Aktive Oldforskere (A.o.) d.v.s. Dilligentissimi Antiquitatis !llquisitores
(D.A.l.). Folkekultur og rodsøgning i Norden. Nazisme? Nej Tak!

Ved møderne anvendes subliminal påvirkning, bl.a. bi-naura\ signal
generering og hemi-synch surf. Disse moderne metoder er naturlige måder at
forøge hjernens kapacitet og ydeevne på. Deltagerne bærer selv ansvaret.
Relevant faglitteratur vil kunne købes.

Til:

Det hislOriske. videnskabelige magiske selskab Societa~·Montis Sofis
(S.MS) har eefaret ar Deres interessegruppe er aktiv i kampen mod nazisme,
fascisme og racisme. Societet S.M.S. sætter slOt pris på denne Deres indsats,
SOm vi skønnet er både gavnlig og (:~dvendig j dagens Danmark (beklagelig
vis)

Under vort aktiviteter i bl.a. Studenter-Husct, KøbmaI,ergade 58.
København K. er Sacietas Monrlr SC;is (S. MoS.) desværre bleve~ udsal for
gentagne anklager og beskyldninger :Jm al von selskab skulle være nazistisk,
f3scislisk. racistisk, yderliggående nationalistisk o.s.v.

Societetet, og underafdelinger, har haft aktiviteter landet over, p~
biblioteker. i lokalradioer o.s.v. Vi har kun mødt de omtalte anklager og
beskyldninger i Studenter-Huset.

Socielas Montis Solis (S.MS.> er på ingen måde politisk, og er slel,
slet ikke nazistisk, fascistisk, racistisk, nationalistisk eHer andet lignende. Selv
0111 vi har fremhævet at der er aktive jøder i vor organisation, at alle uanset
afstamning, hudfarve, race o.s.v. er velkomne som medlemmer og også efter at
vi har tydeliggjon vat afstand til nazistisk bistorieopfaltelse og magi har vi
måttet finde os i disse beskyldninger. .K1agebreve til politiet og diveISG højere
instans~ r har kun hjulpet lider. Studenler-Husets bestyrelse har, efter en

.grundig høring, anmodet de uretfærdigt beskyldende grupper om at tra:kkc
deres postulClter tilbage og at finde en anden tone frem, intet har bjulpet.

De omtalte grupper, som formentlig opnår økonomisk og moralsk støt
te fra Dc;rcs organisation, har fremturet med deres lidet underbyggede og højst
usande påstande. Disse grupper kalder sig blandt andel "Regnbuen. Psykologisk
Rådgivning", "Studerende mod racisme", "den Røde Bande" o.m,a. Man g~r

utilsløret ind for udenomsparlamentarisme og vold, støttet af BZ'ere og andre
mindre demokratiske, kendte voldelige grupperinger.

Da Sode/as Monds So/is (S.M.S.) gerne vil hævde sin s~atus som el

frit, selvstændigt og upOiitisk. historisk videnskabeligt, magisk. seiskab er det os
magtpåliggende at rense os selv [ar disse beskyldninger. Som De måske fOC5t~r

kan det ViCrc: SViCrt for el lille non-profit foretagende at hamle O,) med pro
fessionelle [ag-aktivister med slOre ~konomiske og menneskeligl~ resurcer. Vi
inviterer derfor el eller flere medlemmer fia deres organi.sation (gerne med
forstand på nazisme) til al overvære vort møde i NAnIA den 4/~-93 e.v. Som
De kan se af vedlagte løbeseddel handler foredraget denne aflen om nazismen
og om hvordan vi SOm danskere beskytter vor folkekullur mod udnyuelse fra
na:z.istisk side.

Mod forevisning af dette brev vil Deres repra:;sentant komme gralis ind
til det omtalte møde. Der vil være spørgetid og diskussion efter foredraget.

Med venlige hilsener:
S.M.S. Hox 7. Vesterbrogade 208. 1800 Frederiksberg C.

For ydelligere oplysninger send 20 kr. i frimærker samt navn og
adresse til:

S.M.S. Box 7. Vesterbrogade 208. 1800 Flederiksbelg C.



Not, 110m økorlOmi.

Rådgi..niogsgruppen Regnbuen
Solidaritetshuset
Gritfenfeldsgade 41
2200 København N.
35-3786.58

NOTAT OM EKSTRA BLADETS BESKYLDNING OM
MISBRUG AF ØKONOMISKE MIDLER I
STUDENTERHUSET.

Ekstra Bladet har meget tra.....h med al po:>tulere, at Studenterhuset - med Regn
buen og Studerende Mod Racisme i spidsen - har misbrugt offentlige midler,
tilstået af Københavns Universitet. Det er imidlertid ikke muligt for Ekstra Bla
det at sandsynliggøre dette ud fra de faktiske forhold i Studenterhuset, men
frem for at indrømme dette, har Ekstra Bladet valgt at ty til forskellige usand·
færdige konstruktioner om Studenterhusets økonomi. De~re skal i det følgende
godtgøres.

Først refereres de tekstdele i Ekstra Bladet, som omhandler beskyldningen om
misbrug af økonomiske midler; og efterfølgende kommenteres de1te. Der af
sluttes med en konklusion.

EKSTRA BLADETS TEKST.

Ekstnt Bladet d.lO.oktober 1993.
Side 2 " Leder: "1 STl.JDENTERHUSET har' studenter. hvad enten de har
været indskrevet, færdiguddannede eller blot været tiliældige forbipasserende,
haft deres muntre liv på skatteydernes regning. .... Rektor Ove "\"athan og den
øvrige ledelse af Københavns Universitet står overfor nogle ubehagelige
spørgsmål. De må forklare, hvorfor de har finansieret al denne revolutionære
aktivitet og hvis den ikke allerede er ~toppet, så bør det ske omgående. Offent
lige midler falder ikke ned fra himlen. De bliver betalt i ska[ter af folk, som i re
gel har dårligt råd, for det er ikke de højtråbende, der tjener meget som lægger
den stør:;te del. Det er den store brede masse. der har 15.000-20000 kr. om
måneden, som ikke kan:fa boligsikring eller andre lempelser, men som skal be
tale fuldt ud - hver gang. Det er deres penge. som rektor Ove Nathan har sju·
sket med".
Side 4: "Ove Nathans rea"'Lion (at bede om politiransagning, ....ores tHføjeJsej
skyldes en række spørgsmål, som Ekstra Bladet gennem den sidste uge har stil·
let ledelsen af universitetet, der årligt betaler 375.000 kroner til Studenterhu
sets drift".
Side 6: "Studenterhuset, der ligger idyllisk i skyggen af Rundetårn og overfor
Regensen, rar i øjeblikket 375.000 kroner i årlig støtte fra Københavns Univer~

sitet. Et tilskud der ydes, fordi huset - ud over at huse den populære studeIlter
cafe - er centrum for udadrettede aktivit~ter som dans, musik, debat, skak og



Notat nT.2 / Om økonomi.

psykologisk rådgivning. Og fordi det er mødested for den store koloni afuden
landske studerende, der læser i København. Alt sammen meget fint". Hvilket
følges op af følgende tekst, der bærer overskriften ""REGNBUEN": "Men
sandheden er, at det er en dækadresse for 'autonome' og militante grupper. Og
at Københavns Universitet er ført bag lyset, når det hvert år betaler næsten en
halv million kroner til dette såkaldte Sludenlerhlfs".
Side 6 indeholder også en indrammet blok med overskriften "Terror-finansie
ring", og følgende tekst: "Københavns Universitets ledelse er igennem flere år
blevet ført bag lyset af nogle ganske tå revolutionære fantaster. Ekstra Bladet
afslører 1dag, hvordan den lille gruppe har fortrængt "rigtige" studerende fra
det fælles studenterhus i Købmagergade, og hvordan en lind strøm af penge fra
Universitetet er gået til aktivisterne". Og et billede i blokken angiver Studenter
husets aktiviteter, der rækker en hånd ud for at modtage en pose penge på 1.5
million fra Universitetet vi rektor Ove Nathan. Ud over at listen over aktivits
grupper i huset både er fejlagtig og ufuldstændig - fx er Skakgruppen fejlagtigt
udeladt, og Moderate Studenter fejlagtigt tilføjet, nærmere herom i Notat 3 - så
figurerer der også to "udefra kommende grupper" - "Anti Faseistisk Aktion og
Den Røde Bande" - som grupper, der modtager deres del af de 1.5 million
kroner.

Ekstra Bladet d.21.oktober 1993.
Side 4: Først skriver Ekstra Bladet om Regnbuen som siddende på hovedparten
af alle møder og. lokaler i Studenterhuset, og som den direkte årsag ti! en intern
dårlig stemning - hvilket er usandt, nænnere herom i Notat:> - og herefter
kommer følgende: "Samtidig kommer der også langt fterre internationale stu
denter, selvom det netop er de fremmede studenters tilstedeværelse, der har
været en vigtig grund til, at Universitetet giver 375.000 kroner til Studenterhu
set årligt".

KOMMENTARER TIL EKSTRA BLADETS TEKST.

Det skal først bemærkes, at Ekstra Bladets tekst ikke er konsistent. Der optræ
der tallet 375.000 kroner i årligt tilskud i flere omgange, men der skrives også
om, at Universitetet betaler "næsten en halv million kroner"_ Desforuden figure
rer tallet 1.5 million kroner, som overrækkes til Studenterhusefs aktivitets[!ruo
per. Lad gå, at 375.000 kroner kan rundes op til "næsten en halv million-kr~
ner", men at lade det bliver til 1.5 million i en billedtekst, der n,~:-~ end en tekst
fanger en ltesers opmærksomhed, kan kun kaldes grov manipulation fra Eks
tra Bladets side.

Ekstra Bladets tal på 375.000 kroner er endog heller ikke korrekt. Universitetet
betaler 370.000 kroner årligt, og driftstilskudet er først begyndt i 1992 og løber
i tre år. Det er desuden fordrejet at lade læsere få det indtryk, at driftstilskudet
er af gammel dato, lige så gammelt som husets 9 årige historie. DriftstlJskudet
er kun 1 år og 10 måneder gammelt i oktober måned 1993, hvor Ekstra Bladet
fremkommer med sin påstand.

Nm .f.2/ Om økonomi.

Indtil 1992 blev Studenterhuset ikke tilstået nogen økonomiske midler overho
vedet. Og de midler, som Studenterhuset havde brug for til daglig drift - toilet
papir, kaffemaskine, elpærer, kontonnatenaler - blev tjent ind gennem frivilligt
og gratis arbejde i cafeen. Ligeså var rengøring Studenterhusets eget anliggen
de, stik mod hvad Universitetet ellers tilbyder brugere af andre universitetsbyg
ninger, men allernådigst fik Studenterhuset dog fra i 1991 tilladelse til at hente
rengøringsartikler på Universitetet. Ligeså har det været mungt - når Universi
tetet ellers havde overskud på sin materialekonto - at få tilgang til at afhente
maling og få stillet container til rådighed, så de studerende selv kunne muge ud
i og forskønne den gamle kantinebygning, som Købmagergade 52 oprindeligt
var.
Efter 1992 er alle midler fra Universitetet brugt til at opbygge cafeen i Studen
terhuset, herunder til løn tit to ansatte, en sekretariatsmedarbejder til bestyrel
sen og en eafe-bestyrer, og til at forbedre husets reprofaciliteter, blandt gennem
indkøb af kopimaskine.

Studenterhuset har side 1992 haft en dobbeltøkonomt dels har Studenterhuset
fået 370.000 kroner om året til opbygning af Studenterhuset og til ansættelse af
ansvarlige nøglepersoner, dels har Studenterhuset selv har tjent penge ind gen
nem cafeen via de studerendes frivillige og gratis aktivitet uge efter uge i man
ge år. Her har Regnbuen, ligesom Studerende Mod Racisme, deltaget aktivt
med eafevagter, og haft - som nogen af få gmpper i huset - som fast intern ar
bejdsprioritering at bidrage med arbejdskraft til cafeen på faste tidspunkter, og
det ligemeget hvor travlt der var med egne aktivirer. Overhovedet var opstarten
af en cafe tilbage i slutnlngen af 8D-eme en regnbue-prioritering, hvad angår
arbejdskraft.
En meget lilJe del af Studenterhusets samlede midler er gået til aktivitetsgrup
perne i Studenterhuset, fx indkøb af skakbræt og -ur til Skakgruppen, stotte til
Fotogruppen til indkøb af fremkalder mv, og så til kopier. Den støtte, der er
gået til aktivitelsgrupperne. udgør under 5% af de samlede midler.

I tilfældet Regnbuen så er vores del heraf begrænset til at oppebære 500 kopier
pr måned - værdi 200 kroner eller 2.400 kroner om året - til brug for Regnbu
ens brugerarbejde, fordi det er således, at brugere af Regnbuen har fået kopi af
alt udformet mateliale omhandlende dem selv. Fra Regnbuens start i 1985 og
frem til idag giver dette et samlet kopitilskud på maximum 20.000 kroner. Alle
andre udgifter i rådgivningen er g;;nnem årene blevet dækket privat af de akti
ve, hvilket meget lal,1 sat er omkring 1.000 kroner pr måned i 9 år eller om
kring 100.000 kroner i alt. Noget af dette har dog de sidste to ~r - 1992 og
1993 med et beløb på 20.000,- kr pr år - kunnet dækkes af Socialministeriets
PUF-midler. Men samlet om Regnbuens økonomi skal det siges, at det altid hat
kostet penge at være aktiv, da de tilskud vi igennem årene har fået ikke har slå
et til.
Hvad angår angår Studerende Mod racisme, så skal det nævnes, at disse også
har fået materialetilskud (kopier, plakattrykning) af Studenterhuset. Det angår
årene 1992 og 1993 til et beløb på ialt ca 3.000 kroner.
Det skal i denne forbindelse nævnes, at anmodning om støtte til aktiviteter i
Studenterhuset foregår gennem skriftlig ansøgning, der efterfølgende behandles
af Studenterhusets bestyrelse.



Notat nr.Z rOm økonomi

Samlet kan det godtgøres, at de penge til kopier som Regnbuen gennem årene
har modtaget af Studenterhuset - et beløb fra Regnbuens start i 1985 og til
1993 på op til 20.000 kroner i alt, højt sat - del er der til fulde arbejdet for gen
nem cafe-vagter mv. Det ~varcr til 250 arbejd~timer af en løn på 80 kr i timen.
Og det reelle antal arbejd~timer, der er erlagt i cafeen bare for eet å{ som 1992,
det nænner sig de 500 timer!
Den økonomiske mafiosa-figur, som Ekstra Bladet postulerer at Regnbuen er,
er der IlIao intet hold i. Tvært imod er det også sådan at Regnbuen er den grup
pe, der fra husets start, har ydet mest frivilligt arbejde til Studenterhuset (eafe
arbejde, renovering af lokaler, malerarbejde osv osv), på samme måde som
Regnbuen har arbejdet gratis med p.~ykorogisk vejledning/rådgivning/terapi til
bage fra 1985. Der er således ikke "gået en lind strøIll af penge fra Univer
sitetet til al.tivisterne". Nej, der er tværtimod gået en krartig orkan af ar
bejdsindsats til Universitetet fra studerende til opbygningen af det 5tu
denterhus, som Univen)tetet i over S år ikke Isrtede eo finger for skul1e
overleve!

Ekstra Bladet påstand om, at også udefrakommende grupper - AFA og Den
Røde Bande - har fået del i tilskuddet fra Universitetet, er endvidere også
usand. Ekstra Bladet har dog kun indrømmet sin fejl, hvad angår AFA (Ekstra
Blade12I.oktober 1993, s.4).

Lige så graverende er også Ekstra "Bladets sammenligning med den s:ore grupM
pe af skatteborgere med kun 15.-20.000 kroner om måneden. Den disponible
indkomst Mdvs efter skar og med studielån - er typisk omkring 4000,-kroner eI
ler derunder, og det er ud afdette beløb, at man har betalt og ydet tilskud [il sin
egen gruppeaktivitet. Så har mange studenter-aktivister været gode til at klun
se 00 heriaennem fremskaffet meget nødvendigt materiale som kontorstole, re
ol~r, ~app~r, lamper osv osv. Overhovedet er ressourceforbruget ift aktivitets
niveauet i Studenterhuset så lavt, at det ikke findes mange andre steder. Sa det
"muntre liv på skatteydernes bekostning" er direkte forkert. Det har været
hårdt arbejde at være studenterhus-aktivist.

Der er ligeledes heller intet hold ~ at Studenterhuset har ført Københavns Uni
versitetet bag lyset. Hvad der har foregået i huset, har der været fuld åbenhed
omkring, ligesåvei som S[udenterhusets regnskab g":iillemgas afstatsautoriseret
revisor, og tilsendes Universitetet hvert år. Fra Regnbuens side har det endvi
dere været sådan, at vi har haft som intern prioritering også at holde
Universitetet underrettet om det faglige indhold. Universitetet er således ble·
vet tilsendt fagligt materiale, udformet på grundlag afkollelctive læreprocesser,
gjort i 5tudenterhuse[ (blandt andet en analyse af Regeringens Forebyggelse
program i 1990), af regnbue-aktivlster. så at rektor Ove Nathan skulle være
uvidende - som han hævder - om hvad der er foregået i Studenterhuset kan kun
opfattes ~om løgn, med mindre Nathan gennem alle årene er blevet forholdt in
formation fra nære medarbejdere i embedsadrninistrationen. Ligesom Regnbuen
har prioriteret at sørge for, at Universitetsavisen tøbende orienterede om Stu~

denterhuset og dets faglighed - men Universitetsavisen har Nathan måske heller
ikke fået lov, af sine betroede medarbejdere, at læse!

Not ..2/ Om økonomi.

Og en sidste ting her: Ekstra Bladet kalder Studenterhuset for et mødested for
"den store koloni afudenlandske studerende" (vores fremhævelse) - hvilket vel
nænnest kun fortjener kommentaren: en selvafslørende raeistisk og fremmed
fjendtligt måde at beskrive personer på med anden nationalitet end den danske.

Konklu§ion: Ekstra Bladets beskyldninger om misbrug af offentlige mid
ler har ikke bund i virkeligheden. Og tilbage bliver nærmest alene. at for
di studerende specielt fra Regnbuen 02 Studerende Mod Racisme er
kendt for at udtrykke. ud over en faglig. ogllå en politisk kritik af det eksi
sterende kapitalistiske og raeistiske samfund - og også aktivt arbejder for
at fremme en overvindelse af ulighed og nndertrykkelse mellem men neM
sker - at så gør de sig i følge Ekstra Bladet skyldig i misbrug af l)ffentlige
midjer. for det er overhovedet deres eksi.dem j Studenterhuset. der søges
inkrimineret af Ekstra Bladet, hvor beskyldningen om misbrug af offentli
ge mjdler bare er een af flere falske. Skyldes dette at Ekstra Bladet har en
fascistoid politisk holdning - hvad kommentaren om udenlandske stude
rende, der optræder som "stor koloni" mere end indi(erer ~ og herigen
nem fik øje på en selvskabt god historie. der kunne forøge oplaget et par
dage? Altså bevidst disiuformation fra Ekstra Bladets side for simpel
mammon og for at komme i offentlighedens søgelys!
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STODEtITER OG ""GST.

En lille SIUlSpihperJe ar Penro~an 1961. Det er klan markeret, al dronningen skal ofres, men 50rt har ikke
enchan;;e!
Sorts 18. træk er. Ti8--d8.

~/
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REGNBUEN

arbejder med. at udvikle nogle.
lonfonmstr'ulltun::r, der indeholder
konkrete samarbejdsforholij
mellem færdiguddannede og
studerende. Aktuell er '..oreS F1rbej
de struktureret. i perspek'th-et 'pro
jekt borgerIar.... Vi lil tillade a~

fornyet hem·endelse til Dem. når
vi er Mer længere.
Skulle De have ideer til. hvad vi
kan eller kunne gore fremover. sA
hører,,; megetgeme_

Københa\l113.februar 1993

SKfiKOPGfiVE

fælles~mefU1eskelige problemer, i
modsætniIlg til som pen.~llmlæten

de slUderende al måtte 'opfinde"
problemstillinger. Der findes iJd,;;e
kvaIitetsundersogelser omkring de
to forskellige: studie·praks:is'er.
men vi viI vove den påstand, at
ak.ti~·e fagkulmrelle studerende
mere er bundet til kvaIi1<ltiv
indholdsmæssighed. end andre.

Vi skriver deUe fordi vi S)1les der
er skammeligt, som der i tIag:
bandles • eller er blevet harJdlet fra
B.nS'>""il.Tlig politis},: side. Og i håb
om al ændri:lger gør~mulige.

Vi har som Mgivning5gTUJ;:l.pe
ikke umiddelbart nogen konkrete
forslag at stille mht eIl

afhjælpning af de problemer, \;
har gjort opmærksom på, men \;

Venlig hilsen
"SrudtntenkakØ

v. Leif

selv • og det med en viden., der
kan \·ære højst tvivlsom i viden·
skahelig henseende.

Vi skal her gure opmærksom på
det roiEfor!:lold, cer :ge~.ne~ det
seneste årti er vokset frem: al
samtiwg med 3t porerne iudenfar
uddanne\ses.systemet (og aroejdsli·
vel geu<:u:lt) mh\ al være faglig og
kuittuell aktiv som en integral del
af ens virksomhed, bare er ble,"et
færre og færre og mindre og mind·
re. at sart?-tidig er boben af
bimndsrnod13gel't'. arbcjdsw~ og
furti4speIl5ionister vokset uh)Tligt.
Hertil er at til.fuje. at undersogelSer
i starten af 1980-eme mht studie
tid.slængde for aktive fagku1tureUe
stUderende og passive
pensumslæsende studerende ..iste.
at farstnævnte havde en lidt korte·
re sttldietid - hvilket vi tilskriver,
al disse arocjdcde med rel~le

meå.ens de Mrdhudede og kynisk
indstillede ~ørger for at klare sig

kun de produlcter, der ligger efter
den givne aktivitet, har værdi.. FX:
at studere, for at ~5tå eksamen •
ikke for nytten og værdien af det
læste, for een selv og andre; al
holde faglige noterhemmelige, fQ!
!1 stA sig bed.Ie i konlruIlencen
mod de andre; ej læse ved siden af
pensum, stille kritiske sporg!i.må1,
~ holde sig p.:I den lige \·eL
ikke at blive dømt ude, eller tænk
nu h,;s det var interessant.
Ai ovenstående falger nænnest
implicit, Ilt det interessanle og
relevanle bli"·er til noget Øforsty
rn:nde noget", og studIepraksis må
så reduceres til at blive simpel
reproduktion af kendVmainstteam
stof. Og dette kan vel ikke være
meniogen med l1lth'frsitetetl

Samlet giver dette: universitetet
producerer ikke. In·ad der
samfundsmæssigt er brug for på
lang Sigt; men hvad der produce
res er et stDrt Dg fo13ntltt anlal
angstplagede menn=sker, der hen
af vejen dropper ud til ingellUng,

De faktuelle studie\"illcir, der
tx:tinger dette forudsættes ministe
n:n bekendt,. h...orfor '1 ikke her
skal ~ nærmere ind på dem.. Til
gengæld skal vi .så nævne, at et
sårlanl univerr.itet ikke producerer
demokratiske kJ.ndidatcr, der bar
de nDdvendige færdigheder på tre
M a:Qtæ1e olllIåder som koopera·
tion, tværfagligt samarbejde, og
selvstændigt at kunne orientere sig
mht ny viden indenfor M~gt

fonmdrende områder.

desværre generelt indenfor
studelIterlivet.

Fra vores ståsted - at være en alter
nativ psyKologisk rMgivning i
Studen1erbuset • har vi bare inden·
for det sidste haIve år været vidne
til en markant ændring af stude
rend~ problemer: vi opsøges nu
typisk på grund af angst, modsal
tUlligece, hvor overvægten var på
problemers flertydighed; og vi
ops:oges af et <Ultal stUderende, ..;
slet ikke har ressourcer til· og nM
vi forsøger at benvise videre. fx til
studenterrådgivntngen, fortælles
ri, al ogsJ der er man allerede
blevet aIvisl fra.

Vi tillader 05 hermed at henlede
opma:rksomheden· på naget

Problemerne centrerer sig ovene·
jende omkring, at der mangler
soctale, faglige og ahnindelige
mellemmenneskelige
sammenhænge indenfor de enkelte
fag. bvor man. zom studerende kan
mroes med andre studerende. og
diskutere og band1e på sit fags
vegne, kvaIit3.tht At disse
sammenhænge ik.\e eksisterer er
ikke el sporgsmål om. al behovet
for dem ikke er der. Angst viser
nemlig hen til, at pcrsonel1 står
socialt isoleret og handlingslam
met overfor at udvikle sit
(stUdie)liv. og det heJt ned i hver
dagen.~ æminocl.!ge gø...Ulå.i..

På den anden side står vi ikke
undrende overfor at netop dette
problem viser sig .så markant netop
nu. "Studie:Wfærdsregulerings
_D" Øl=<ler) .... nået
sit mM! Man er bbct. fæmmed.
overfor sin egen virksomhed· for

Dette er en u1)'i1~:=lig situation - og
den er h1tbløs og låbelig set i
forbeld til. hvordan tilværelsen
også for studerende bw.u:::: være,

--- --o-~-~-.------.



I
Vi skullCl nadigt havCl dCln slags· hClIIClr ikkCl i vorClS hus. I

- Et 1Yr1rpd II/u fnd/r;g.

Da jeg enarede atSMR;-·Ii1--deres---Men----nåF----SMIL Uc!~(L _~dere
anli-racistiske fest lorddg d 17,04 beslutter ~,Q~el sådanlog Q'ie1\.., i
ha't'de laget koor..akt til Anli kabel ikke infonm,rer de\
Fascistisk Aktion (MA) for at Iua::lpellde cafe.personal~

garantere sikkerheden for band og omhing situationen gn:nser,det
puhlikum blev jeg m.ilde.~l Ulh til uans<."<l.rlighcd. /
temmelig oprevet. Det viste sig at S~1R må ikke gle~.• ( de er en
de ud (lver at skulle være der gruppe i e\ I,,-.l<;, der eng;'ng llDlte
ha\'de deponeret et arsenal af de ,sjg_ med -~s-log.anel "fælles sag
våbep el Sted i htl$et (lwller,- -uhder samme lag~. og al all E"lP'"

--- lll.4~~_~11.- -- perne forelager sig fald·:r tilbage
Jeg valgte den aften at lade være på Srudenterhuset, og dcn tx:slut
med al tuge den aftalte cafc.ag! i ning der blev laget c·en anen
preteit mod,. hvad jeg vil kalde lIDee! ingen sleder hjel"iUl1.e i el
brud på huseL$ ,·edlægter. Del kan demobathk hus.
være. at der er nogen der mener
det er ellolkningssporgsmil.

Men OK, hvad kunne vi have gjort
anderledes, nAr nu yi ouskede ikke
al slå helt uforbererll?
Vi kunne ha,'e planlagt eventuelle
si'Uterhedsfor:ms\altninger
sammen med dem, der den aften
tog cafevagt.er. Del ville ikke have
,-ælet ~Ilig\ nemt, men 
indrommet - vi kunne have gjørt
mere ud af det, og det ,,00 ,; så til
meste gang. Det ville også hase
krævet, at vi skulle have overve
jetlarrangeretsikkerhedsforanstaJt
ninger i bedre tid, og del er bell
sikkert - det sk.al vi under alle
omstændig.herler gDre en anden

"",g.
Vi kunne også ha,'e sagt, at de
velUler. der C\'entue1t k.om og hjalp
til med at~~ ilk;;. .måne hM,';
koJler med. Del mener vi ikke.
Keller er ikke ulovlige. medmind
re de benytle~ som ~n. Og de

velUler. der er laIe om, går ikke let
i panik, og ville ikke tage køller
frem, for det var l1Ddvendigt for at
forhindre situationen i at udvikle
sig Lil noget meget sleml Ligesom
dt omla\le venner overhovedet
ikke "'iDe blande sig. medmindre
der var tale om situaLioner, som
dorvagter Dg andre aktivister ikke
kunne klare alene.

Je.Jper og Rusmu~

SMR

Vi kunne sel..-følgelig vælge. slel
ilL: i:lt alholde offentlige arrange~

roenter for overhovedet at undgå
denne prablew.atik... AL lade 05
s\cræOlIDe til tavsberl...Men del ...il
vi ikke I
Det er !>Vært at sige. hvad der er
rigtigt at gøre. Og deL er mkke
derfor vi endle med ft en halv
løsning", der måske alligevel ikke
var den værste.

Og endelig: vi kunne lade være
med o...·erhO'..edet at tage forholds
regler. Det ville "Være rigtigt.
forhold til ikke at skabe unOOig
paranoia. og panik, men kuMe
blive frygteligt, hvis der skete
nogeL ~1åske noget si "banalt
som en gruppe no-brains, der gik
forbi en antiracistisk fest ...

Der var således ikke nogle køller
eHer andet indblandel Men det
kunne der have været, og det ville
"ære, og er, el problem. (Og der
har da været koUu i husel fOf",
nogle husaktivisler busker U:,,:,. al
have siddet en lang nal sldsle
sommer med en tæ\le i hånden for
at hindre. al der for tredje nat i
træk skele indbrud i huset Det var
heller ikke rart., men det \ille ikke
have vteret mere behageligt uden
kølle. Heldigvis skele der heller
ikke noget den gang.)

eksUi:I ~je med. 010 der var opuæk
til uro, og advarede dem om, at vi
evenruelt ville gribe fat i dem. hvis
der skete noget voldsomt, der ikke
kunne boldes ben indtil potitiel
kunne nå at være her. Og det var
sf! en afuUe. Og der skete heldigvis
overhovedet ikke noget

Al",
V<Clkscedsgruppen

Socialt Forum

Disse snakke randt sted i dagene
op Lil festen, og Uleniogell Vat så,
al de venner. der e\t. dukkede op.
ville blive pra-senler<:( for aftenellS
cafe.al:uvister, så misforståelser
ikke 0P51od. heller ikke, hvis de!
pludseligt brændle på, Dem vi på
forlIånd !la,·de snakkel med kunne
dog .ikke komme. hvorfor vi istede!
på selve aftenen ronalte nogle af
de gæstet, vi i forvejen kelldte om
siluationen. og bad dem bolde lidt

Vi vaJgte istedet den "mindste"
1lJ.'ining: At sporge nogle ~keodte

i de! alll.iraeistiske miljo, om de
ikke ha\"de lyst lil at del!.Jge i
fes(eo, og del pil en sad.an måde. at
de holdt sig ædru og påpas1oCJige.
såfremt nogel skulle ske. Og der er
la1e om _ om man så bf)'der sig om
det eller ej ~ mennesker. der ikke
bliver skræmt !>å let. Og det ..ille
så være op til dem.. om de \ine
have nogle ror i nærheden. som de
kunne Hade frem, rr'i:<> rli:1 hlev
nOOvendigt.

Men lad os endelig lage den op at
vende. 0gs1l som f.eks. et s'.ar i
hns.wisen

Vi ville dog ruxligt scl i den situa
Iion. at festen virkelig blev o"er
faldet, og vi intet havde gJort for at
forberede os på del. (Som en
mio.dre betydende detalje kan
na:vnes, at vi havde måttet garan
tere at erstaLle det afrikanske
bands gear. hvis del ble'. ooelagt.
da deres forsikringsselskah ikke
vilJe lUkke et sidant tab, gnmdC:l
at festen vat "potiLiskR.)

studerende (det \il gi,·e ,iårlig PR
f~~ ta~i5teme at "til u:" 05'1 og fordi
vi ille er n:rlig offensh e i vores
aktiviteter.

For eksempel kunne vi have vaJgt
deu losering al byre el vagtselskab.
Men den slags har vi ikk,; råd til.
det \ille ødelægge sle;nningen
med uniformer og sch:U~rbUDde,

og vi ville ilie fole os u~"gge \"ed
Bt blive "passet pil- af mt:LWesker,
som ingen kendte.

Når \; står som arrangør af et anu
racislisk arrangement, er del
nødvendigt. at vi oven;ejer. om el
sådant kan indebære en sikker
hedsrisiko. De lleste udadvendte
aktivister og grupper i det amira
cistiske miljø har modtaget tru5ler~

heldig-.is er. dG! sja:ldent, at disse
trusler reali.seres, men del er da
skel, o~ ved offentlige amwgt:
meDIer, I SMR regner vi os ikke
Som særligt udsatte med helU)'n til
O'o·erfald. attenLater og lignende,
bJ.a fordi vi som gruppe ikke defi
oerer os som sociali..>ter, fordi vi er

Allerforst: Vi er ikke glade for den
situation, overhovedet at tænke i
Rsikkerheds·"baner. nAr vi arran
gerer antiracistisk fest. Man kan
mene, at det er paranoidl al tænke
i de baner - og del er del måske
også. Vi regnede da beller ikke
med, al noget ville ske; og det
viste sig da også at blive en
wædvan.lig fredelig og hyggelig
aften i Studenterhusel.

c
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Præsentation af gruQPeme
Regnbuen
KONTAKTPERSON

Karsten Madsen 31 68 32 66

Regnbuen er en gruppe. der har til formAl at arbejde for udviklingen af en solida
risk, menneskeværdig og videnskabelig psykologi. Dette gør vI gennem ugentli
ge fællesmøder og løbende praksisprojekter. Aktuelt er vi 8 psykologlsruderen
de/psykologer, men vi er Aben ogsA For personer fra andre fag/lnteresseomrAder.
Vi er organiseret som et fagligt arbcJdskollektiv med udgangspunkt I Forskning.
uddannelse og formidling. Desuden Indeholder Regnbuen en selvstændig
r..\dgivningsstreng. der yder frivilligt arbejde for mennesker I krise og nød.

Som fagligt arb~ld!.koll~kttv mødes vi onsdage 19-21.. Og det domInerende
arbejdsomrc\de er det bevægelsesmæssige omkring udviklingen af nye kulturelle
IJvsformer - centralt Idet herredømmeforhold, udbytning og undertrykkelse lokalt
og globaJt stadig ebJsterer, og fordi den nuværende organisering af de
samfundsmæssIge forhold truer med at lægge alt øde.
VI t.'ger sodalpsykologiske, revolutionære og undertrykte prob'emomr~derop til
debat, med det m~1 at forandre og forbedre verden l et alment perspektiv. Vi
ønsker at kunne blive I st.1.I1d til at bidrage med begreber og pr..\ksisinitiativer til
udvIklingen <tf bevidst Stmlvlrkende menneskelige kollektiver.

Den ~lngsmæs~lg~ str~ng er Regnbuen.s. oprlndellge grundlag. SIden
midten af 8O-<ome er der, Individuelt og I grupper, ydet vejledning/rådgiv
nlnglteraplforløb til sJ.vel studerende SOm Ikke-studerende. FUdgivningen er
gratIs. Vi har tavshedspligt. og vi sikrer brugernes anonymitet. Ved henvendelse
og m.111gel p.\. rAdgivnlngsressourcer er vi behjælpelig med at finde frem til andre
støttelns t<:1.I1ser.
R.\dgivnlngsgruppen kan kontaktes hver onsdag kJ 17-17.30 p.\ tlf 3532 3861.

Musikgrupperne
t\ONTl'~KTrEf'øCN

Erik Albrechtsen 31 83 08 10

Musikgrupperne l Studenterhuset best.\r af 11 bands, som tæller musIkere fra fag
som statskundskab, teologi, jura, spansk. dansk, engelsk, psykologi, religionsvI
denskab og retorik. Repertoiret spænder bredt fra blues tIl death-metaJ. Grupper~
ne spiller iævnllgt I Studenterhusets c.Ie. dels til almindelige band-aftener, dels
til marathon-rock-arrangementer. som grupperne selv arrangerer et par gange
om året.

Studenterhuset har egne øveJokaJcr som fordeles pJ Musikgruppernes møder,
som afholdes månedlig I StudenIerhusets c.Ie.

Der er meget fA ledige øvetider tilbage for nye bands for dden
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NYE MULIGHEDER.
Med Haarders accept i sommeren 1989 åhned.: der sig nye ntulighcder. Ikke overfor Ul1ivC::niiteld, som IlY":

husakliSfer fejlagtigt troede ~ for forst ville Universitetet have et stor plan for hele huset, og da denne plan kom, st,
bare en lille plan for noget afhuset - og deUe frem-ag-tilbage log næsten tre år. Og Inis ikke de! var fordi eJl cnkdl

En forårMag i marts 1989 sad der tre personer lil et Husgruppemode i Sludenlerhuscl. De Io var fra HcgIlbuen 
den tredje vat en ny~gerrig ilY slud...--rende. Del var godt nok få. sa mange vi var - bl.::\' der tænkt ar de fremnlllJlc,
Nu mAtte der ske noget. vi kan ikke længere vente på, al Bertel Haarder bruger skutreplads et nyt og S.år på at
sylte det allcrede færdige aktstykke, der tillader Universitetet aktivt at støtte SludCIJterhusiJecn. Og vi kaJl heller
ikke længere forsvare at rølge Universitetets hav om at holde lav profil, for ikke at tirre Undervisningsministeriet
for meget.

Så hvis det er disse 100A~r, d~r er kemen i divcrse beskyldninger mod Studenterhu$C1 lor lal eJler polili .... k arbejd.:
p!l skatb:yoemes regning, så er del hislorisk ukorrekt.. Der går nemlig endnu lre år • del er i 1992 - I",'r
Studenterhusel for føl'5te gang tilsLåes nogen økonomiske miJJer overhovedet. Inden da skulle .,]1, selv lyspærer og
tokumspapir. konune fra, hvaJ en enkelt lille kaiTemaskine kunne tjene ind eller hvad llog..:n !'ljal fra
Universitetets egne lokummer. Og desuden har huset indtil da ikke kunnet overlew uden, at Je enkel le aklivisler
selv afholdt alle omkostningertii deres ak1iviteter. Kun i eks.treme silnatiol1",r v:'r der ,~t lilJe overskud Ira ~kll ah id
lilkaJkcde kalTemaskine.

TJALDEN UDEN II.'VITTERING.
Nu konuner så en episode fra "sejrsfesten". som Je færreste nok har hørt. lUe fodi den nogen sinde har værel
hemmelig, tvært imod, men fordi der var så ta. der havde holdt ud og holdt af Sludenll'crhusel, nu da nyheden kom
og blev spredt.. Episoden er. al der ud af Studenterhuse1s kapilal pii 20D,·kr - tjenl ine; på en kaffemask'ine i ealecn.
en cafe. der var åbent ca en måned i starten afhvert semester, for så at gå ned igl'cll af mangel på arbejdskraft· blev
trollct lOD,.la ud til indkob af hash. Dcrsværrc Lænke kobercn ikke på al få en kviUeri.ng~ Mcn dcn "DEN
FEDE" blev nu røget alligevel med ganskc stort velbehag. Vi syntes den var fortjent.

(h'ell"t~cnd~ komnmllist-nazi-konOikl kom SludenIerhuset fOfl'lt igennem i september 1993. Den
st)ciaJ·nnlioJl:llisli!'ke side fik en ~idslc aJvarsel: stop hån og helz, ellers eksklusiolt Delle skete at pa.r uger for. al
allc \1.: 100 skud.~ikre veste . o~s:.i Cl'cn med rektors. jtlridi!':ke kO"!':ldent J...,rs·Erik Allin i • var inde og vende i
Slildetlt~rhusel. Dg lordi lie int~t lillldt, havde de ganske enkelte hmg for "våhl'cu" for at legilimere deres nærvær.
l'....yklllogisk er dettc en såkaldt "projektiv iJentiflkation" af rolitielaten mod. hvaJ den enkelte hetjenl er blevet sat
op til al \'ære bange for at træde i mode: aktive græsrodsdell1oknller - og notabene: disse projektiv\: identiflkalioner
er der numge ar for tiJcl1, Clllisti:lnia, tJngerclI, l3omchusel, eller de Autonome ntO generelt Og resultaterne
udcbkv da heller ikke: RegnhUl:n og SlllJerendc Mod Racisme smides uJ pga "rolle ifm slag\'åbnene", og på den
ande side går del lid over Soll:JjcrgSdSkaBelJYggdrasjlJ pga en "mile ifm prl'cl'-Sen".

polit-sIUderl'cllde blev så stædig ,.,g ha.':'11 over, at Univel'5itetet blev ved med at løbe.fra deres Jofter, at han blev ved,
s:\ ville d~r næppe værel konul1cl nogen plan overhovedet. .
El !lus, do:-r vokser. og et hu.~, Jl;" sætter sig for at være et åbent hilS, støder og;å på alle de opgaver, probImler og
kl1llJlikter, SOIll dels omgivelser :..ver i kraft a[ Og derudover må huset og.<;å kunne reprodueere sig selv gCJlneln de
perspektiver. det sæller på losning ar eVle. AAmfundsmæcsig! formidledc opgaver.
Den forste grundlæggende konflikt inJfandt sig: skulle huset opdeles ener lokaliteter, således at hver enkell gruppe
suverænt havd.: sit privatareal som andre i huset ikke kUlUle gore krav på, eller skulle huset udvikles SOI1l el fælles
hus, h"or alle lokaliteter blev gjort fUllkliomorienterede, og dermed fællcs for for de::, der havde bnJg for denne
limktion lil dL'res aktivilet. Regnbuen kæmpeJe - ikke alene, men i kran af et llertal. og i kran llfti1Usindvis af
frivillige i1rhejd<;tilller til renowring af Studenterhuset - for det fimktionsorienerede hus, idet dette bedst kunne
sikrl'c mm 'lil nye studl'crendl'c ar.: nye aktivjlel~gruppl'cr. Med den forste model ville huset også blive et • i fælles
IOnilanJ - lukkel hus, fyldt op ar de allerede eksisterende grupper, som nye så privat måtte indrette sig efter.

SKUm!
Og Jer blo:-v sagl s10P, skrid, grt ud og lræk luft. se Jog at "mht hagekorset, så ~ 30-eme og 40-er foregået. og det
l."r his\ori.~k og Illcn.neskdigt illegitimt. og forst tusinder af års gang fra da af, der samtidig bærer dets forvalte
~lllene på iJcll menn~skelige ek':istens l;om et indre forhold af kollektiv smerte alle mennesker og verden imellem
kim nogcn sinde gribe ~å dyb\. :1.' nJelmcskcr i offentlighed kan dvæle i dets eksistens igen. Denne fremtid er ljem
og uden nogen som helst ak!ue: betydning. Kun at nazismen som magt er sket og det må aldrig glemmes. har
hdyJning ror den fri:mlid~nshi!o.'.mie, der kan Qg skal skrivcs fra idag af. At bruge hagekor.;ct i sammenhæng med
ljclld.:billed.:r \'il endvidere alJrig mere være mulig! j lyset af menneskelig respekt for livet - for er der nogellivet
handkr om, ",'I ~r det livet setv"(fra åbenl hrev i Studenterhuset 27.11.91).

EN KONI"LlKT:
l ownståenJe konfliktperiode årene 1989-91, der og.~å kan kaldes en "revoluliomperiode" i kraft af. at
Jernokralict ogs1l sladfæsll'cs arhl'cjdsJelt som ha.~is-okonomi - kom der en særlig person til huset. Denne pen:on
"id~te godt - sagd.: lJall Sl."nere - hvaJ det var der foregik i Sludenterhusel, og særligt viste han, hvad Regnbuen var
lor l'cn storrelse. Alt dl'clle kunne han nu godt have fortalt på husgroppemodeme, for her handlede det mest om, at
sådan nogll.", Jer læste lnfonnation (:Læs Regnbue-folk) var "venslre-fa~jster". al "han selv var
~J1~rko-syndikalisl".og sener<:: btc::v det lil, at "sådan nogen som jer (:Iæs Regnbue-folk), I ville klynge mig op i den
rJlCmle!'te lygtepæl". Så var lonzn lig~som slået an. Og inden længe var Regnhuen og Jets pen;oner "St::l:!inistiske
psyko-strissere". All dette <:ficr Jlersonens egne ord, og parallelt med følgende:
I "r.:volulionsperiodell" kom 1)Cl'5011en også med all mulig! andet • selv voldslntsler fra h3m mod andre
husaklivister blev ikke taget alvorligt. Del synes heller ikke at virke forstyrrenJe ind på Oertallct af
sluJenterhusaktivister, at alle m,;IJer i husel gik i kludder, fordi personen hævdede at de "kristne og de fremmede" _
.~nm huset også ,-ar, SOOl "lie andre - "havde odelagl den danske lolkesjæl". Men en Jag skulle hagekorse1.
rL'llabijileres. Del blev fur meget Og særligt blev det for meget for RegnblJl'cn som faglig n~j i huset.

ET TANKEEKSPERIMENT.
Det er kun et tankeeksperiOle111 værdig! al g\~ne om, at konfliklen - der beskrives i næste afsnit - kunne have
fomlet sig væsensnucssigt and';rll'cdes. hvis. Universitetet - eller stat<;administf<1tionen generell· havde vist sig
s:\m,\fbt:jt1-;ly~lcnoverfor ct s\m'cl\tcfhus fuld af græsroddcr og andre idealister. Alt ;,odel lige hlllr Linive1":"ilctel en
negativ "rolIc" i. al Ekstra IJlaJet, ~om den mest borgl'crlige opportun;litilike stromuing overhovedet, har kunnet
leve af at skabe ellllistone. hvis eneste result<l.1 er en undertrykkelse af"græsrødder for demokrati".

h- Io

ET SAMMENTRÆF OG RN SR'R.
Og så kom der et sælsomt sammentræf. Husgruppemodet - der fungerede både s,)m del ugentlig slomloJe og
ugenUige bestyrelsesmøde - besluttede at gore to ting. For det første al udforme en skrifilig sluJentcrhtlsvision •
endnu een! ~ og al sende denne rundt til Undl'crvisningsminisler Bend Huardo:-r. lil Rektor Ov.:- Nathan. Ij}
Studenterrådet. til Modera1e Studenler, til Det Internalianale Konlor og flere andre. For Jel .mdel kunne
Husgruppemooct se en parallel S1udenlerhus-sag ude i byen, nemlig hussagen for nZ:eme i i1aldersgadc. Jkr
tøvede Socialdemokraterne med deres afgorende lilsagn, selvom de længe-længe havde lovel del. D..:t blev lh;r1i.>r

beslunel at skrive en støtteerklæring til BZ·erne. Erluæringen sluttes af med folgendc: "El ~:lmfimJ, der ikke
levner plads for alternativer og krilik er dødt". SlOl1eerklæringen blev -ligesom brevc·t lil Undervisningsminisleren.
Rektor mv ~ underskrevet afbestyreJsen/husgruppen og så de fremmodle~ \lnde~laif\,:r.

De1. tog Udllid for BZ'eme inden de fik Jeres hus. Men de fik det I lilric!dd Studen\{'rhuset gik dcr 3 måne~Jcr - IIJ
over de i forvejen 4 Ar. før B.:rtil Haarder svarede med ordene: "Jeg har efter nogen oVl'crvejeL~c besluttet, ~I jcg
lU.~ vil modsæUe mig, at Universitetet inJen for sin ramme afsætler penge til et stm;enterhus, når blot der $ker en
ligelig behandling af de studentl'crhusgrupper, der kUJUle tænkes at ville hcn}lIe &I.udenterhuscl"(26.juni 19R9).
Brevet kom en tirsdag, hvor der var een tit lIusgruppemøde - en fra Regnbuen. og maks blev der rineel "md!.
Men underlig nok var mange gamle aktive pas på dl'cl. De var selvfolgelig glad<: for, at dell'cndelig var Iykkedl'cs.
men selv var de færdige med huset. De ord, der brændte sig mesl fast fra de, der ikke orkedc en scjrsJi:st, var:
"Huset hviler på en for stor buraukralisk hæmsko, ogjeg orker ikke længere al brug.; men: frivillig arhejd...krafi lil
at bygge og bygge og bygge op, for bare at se del laide sammen igæ". Hureaukrali·refercllcen gik til UniversildeL
der så udmærket· og suverænl j 1984 eller for· selv havde kUnJle beslutte, at Univcl'5ilelct onsl\.cJo:- ct
StudenterilUs, hvad det allså ikke havde gjort.

'1/',
. SLAGET OM STUDENTERHUSET.

. - ,Uer om en kamp der r.", Uge er belO"dt!

•



UVAD GIK (;..\1.'11
M~II h....aJ.::r gJ.ll m.::lI ':11 roll.:: ilin pr~s.'i~n· all!>h "I)'!> p!l sag~n" dlcr pr(ss~lls a~,1j .... ih'1 som tlen ijertl.... l..:gilim....
stats.Illagt - og .::r J<:r uog.::! sp.::ci~1t galt v~d at ligge inJe med "slagvåho:n", ~Olll <:nhv~r origiWll lilrind....n ikke
llavJ..: nudig Ivi\!l~ på var der· d,;r skal et meg.:t lille hu!> lil, fl)[ J.:r ikke er !log..:t al slå m....J. S3. hvorlor ~gO:Il!lig

$kride: lil udsmidning af nogen sum 1I.... 1!>1 via pr~1>!i.::ns og polili.:t5 "lJ,,:stormeriske (C1J.:'''~ Do:r er Jog u":t g.dt. al ..:\\
slals.lnagt ikle kan have, al der er en "fYsisk magt" i nogen sum hehl oJ]',,:ntlig bYgJling! Mang....
veslId\ujsorganisaliun...... der uu fra egne erfaringer metl anli·rac-islisk arbejll~. slnll~r sdv ill ligg..: inde: Jnt:J
slllgvilxn. swU....r ret, men do..: glemmer. at staten er ligeglad med J ....m . sålu:ng~ de a1:s3. .:r Ilden lar staren sd v, og
sA læng~ de ilke uJgør en trussel fur del borgerlige demokrati, uo..:r netop slopp....r "d selvsalOllle borg.::rJig~ stal~

I>.:skylldso: af"pnval.::jendornmen". hvilket også er mUiOI\el15 grænse.

DØMT TIL LUKNING.
lkrlar var Studenlemuslukningen dømt lil at ske: huset var både en social og f<lgli.~magt. der havde VLst al ktlnne
sc:jle op mod, al disrespekt mod melUlesker skulle blive nOffil, og huset havde v,)kset siB !i:å kwlificc-rct, at d.:l
samliuig ville forsvan: sig mod ulkfrakorrunende angreb. hvis enest.: formål var destruktion. krig og mlelæggelse
som værdi. Hvad værn: er næ~1en kun. at SWJenterhuso::ls mango:: p.... rsoner gjordo..: det pli n:gdr.... l u..:mokratisk
mAlk. Så målle der nænn~st !i:ætlts ind m~d nog":l.

PERSONLIG INDIFFERENS - OG DOG!
Personligt eT Jeg indifferent overtor Studenterhussagen. Jeg har været medlem ar StuJenterhusels beslyrdse i
pcriOtkn op til 1987. Siden har jeg som kandidul været aktivisl i RlIugi\1lingsg.~Jpp~n Ro::gnblh.:n. hvor jeg h;lr
noj.::& med de prakliske og faglige probkmstillinger, også reUel mod Unive'-:,;itds stadige forsøg på at snyJ....
Stu~nterhu~t , porten. Jeg har s1 mange dårlige erfaringer med Universitetels "rolle" som Studenterl1UssIOHe, al
jeg nærmesi er glad for d~n nye Styrelseslov. men ellomlt ked af. a1 "uen gar Ile" {\ld~. for d.:n bl ....v fort hdl lid i
live!. Min tanke ~r h~, al de så udskæh~ "gamle 68:-<:[1:". der siges at sidde pli magkn, J~ VM og er så få. al den
akademiske ligegyldighOO - liberalismen i delte ords IlI:gative bdydning som "sig !>d·, nok" - vandt ov.:r livet, \)g
over dl:n socialrealisme, som det fælles liv i enhver skumring vokser ud a(

MÅ OPRØRET BEGYNDE.
Jeg skal slune mil indlæg med al advare, nu hvor Stutlenterhusel er lukkel, for al g<:nåbne und.... r .... 11 dl ....r anden
form: J~g skal advare mod gamle komm.:ro::i~l1einleres~cr i Sllll..I~,\erhus~l, nemlig mocl U(lJil:ileringen ar car~":l\,

evt fordi d.::n ikke længere kan koro::, nu hvor dd "fagpolitisk":" er lldgru~ruo::t, og moJ iIlJragc1:; .... lil
Uniwsiletsadminislralion afnogo::n af de 7 smll lokaler~ I.st..... Dl:nne "omHmnnill.;sllloud"· meJ allinGS død - o:r
n.:mlig brugt eftc:r Stuul:nh:-rhuskampen i Arhus, år 1991. Tværtimod må Univ.:rsiktet nu gi· d":ll fra j'JS..J tnv..:d ....
råder..:! over sllvd 2. og 3.sal i J ....n nuværende hygning i Kubrnagergad .... 52 sam: lilgmlg lit lokakrne i nT. 50.
Okol\omisk er dette en de\lalje i sIllMing.~afdeliugcn - men d..:-l er så I)g:.ll (kJ) tlCI;llj\~. JCT s~ ab..:nbart \'is..:r l]Vor
rnego..:t universitet';:l, ~Jler den poliliske ledelse i samfundet, m ....d hvaJ Je pås\.;onn..:r va;rdi":ll af stuJenh.:lls
sc:1VSIIl:Ill.lige aktivit~1. Studenterhuset har da også med relle søgt om mer.:: lokalo::p,~ads i J1.::re lir - og dell~ er, um
nog.:t. slritkns kerne, iOLCmt på Københavns Universit..:l Alle må da vid~, at dd.:r ltl\luligl at tage: ordemligt vare
på konflikter cm for lidt plads for 30.000 sluderend.::, på Stud....nlerhuscls IllIVxr':l1Jo:: l.tOO kmm! ~ - om så
Sludel\h:riUl.!i:':\ Ilt si allraktiVl. som oven pA Rund~låm!

STRIDENS KERNE.
Efter 81rs stut1en1erll.ktivitet: herunder besæUeh.e afBisphelor\'sannekse\ i 19&2 og i 'j 98.t, kom ud i 191H lil, "I
Universitetet indvilligeue i, al en forhandlingsgruppe fra Sludenh:rrlld...1Iik en nogle i Unden. Noglen passed.: lil
del sl.:d i Kobmilg.:rgaJe nr. 52, slu.::n og fursl~ sal, hvor Stud.:nlerhusc1 i Kuh.... llhavrl s;u~n har udviklel sig.
Ulliversil~tel gjorde imidlertid overdragelsen af huset betinget at: at forhandling;;grtJ?p.:n skilte sig ud Ira
Sludenl~rrådel. Ellers ville d~t kunne "lirr.: den borgerlige regering"! Stud":lllerråd':llo..1 sig kyse. D.:t a":"'eptereJe.
Og (n sdvsta:ndig forhandlingsgrup~nfor "Foreningen Studeul.:rllllsel" udarbejd.:(e InJnu ':lIgang sjt forslag ulll

det, dl: studerende hele tiden havde kæmpet for: el basis-delllokralisk hilS eller "Fælles sag under lu:llc:; tag". D.:n
allerede tksislerenue og meget detaljereue plan for Bispb~tOf\lsallnekscl bl~\' skrinlagt, og man lawue.:n ny for
h(l.: Kubmagergade 50 og 52. Med i kouet måne S\uden\.:rhusf()r~llingendog lage. :1.\ ud \lU hvilede p~ en illt~m

splillds.... j s!uu....nlo::r!fol1(o;n. idet mange fortsat mente, man skulle have :.1ået fl1.St på Bispbelorvsannnekset, fordi del
var U.:-t iUoolelle stud.:nler!tus, og del alle havde kæmpet. for. Jeg fatter idag stadig ikke - ud over økonomisk<: grunde
- ;lI Il<lgo:n p", Univc~ilo::t<:! havde Jenne neutrykkende holdning til ue aklive studenterkrrefler som ordentlig
"I)..:i'llpulilisk faklor. Do.;slld..:n havnede "del nye studenlerhus" i Købmagegade direkte.i den interne splineIse
Illdk1l1 ue eksi!>!....rende studenlerorganisaHoner, Studenterrådet på Jen ene siue og de Moderate og Konservative
Stud':lI!er pli d.:n anden siue. Og hvis der ikke allerede vur gået Oojpolilik i del, så kom uel. Studenterhusets udspil
- \'..:dliCb>t~r d.:r stautl.c~lde Jet uasi!>-demokratiske niveau i form af en kollektiv egen ledelse - blev også
ellerfolg.::nde forkastet afUniv<:rsite1et. d.::r i stedel foreslog nogle almindelige foreningsvedtægter mc:d illlsvarlige
.:tlh.:Hpcrsoner i topp.::n. Disse blev snart aCCi:pteret afen splinet og træt bestyrelsesgruppe i ]984/85· dog mest for
al Il fro::d til al lIbne og arhejde m.:u huset for alle. Personligt. lykkedes det mig aldrig at fono'tå ovenstående
r'lmlOlitisk.: in<:lr~ktivilcl blanJt højtuddannede og højtlønnede på universitelet, der først helt stoppede, ua
Stud,;nterhuse\ blev lukket hin Jag i oktober 1993. Jeg forventede ~ naivt.· at administrationens ledelse kunne
kigge ud over eg.:n snæ,'er srerinleres..~e.nu hvor de arbejdede der, hVor de gjorde~ - men processen har lært mig
J1l"'gel om bureaukrati og om den særlige figur heri. der lever på andres bekostning. Ærlig talt tror jeg aldrig. at
LJniversiletet onskede at få et Studenterhus. Jeg tror de håbede, at det ikke var 1ykkede!!. for idealisterne og
gru:sroud.:me, sdv derhenne i Købmagergade nr. 52, at holde liv i huset.
D..:t var enddose korridurforhandlinger, der intet ordentligt f",rte med sig· slet ikke da Universitetet efterfølgende
aktivt lague Studenterhussagen over i Und.:n'isningsministeriels regi. hvor den samlede støv i Haarders $klire
indlil 1989. Man kan sige. ut Universitetets 'splittelsespolitik' var lykkedes, og dets restriktive sludenterpolitik
gå.:\ igennem ~ for selvom Sturlenterhuset internt holdt fa...\ i de basis~emokra\iskeprincipper, så stod huset bare
ulige svagt. udadtil overfor Universitet.::!.

J.:g synes d.:rfor mo:re - fremfor nye korridorforhandlinger. at der er mest resson t, at studerende både i Århus og
holb.:-nhavn skal la' sig deres eget hus, på deres egne præmisser. igen. Også fordi Universi1etets sidste handling,
meJ jurist Lars-Erik Allin i spitlsen, har skabt en dyb splittelse i studenteuu3Sst:n mellem en faglig orientering og
....n sociul • og meJ de foretagne eksklusioner og supspensioner, primært j det faglige miljø. så dyb en splittelse, at
'sluJ.:-nterlmsds nuvæn.:nde legitimitet overfor den samlel.le studenlennasse reell i fare. Uden aktive studerencle
intet slud':l\lerhus. Må oproret begynde!

Knlle Djrck~Mi1t.lsc:n København 5. decenber 1993.
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MAGTEN TÆT pAKROPPEN: FORSVAR ELLER
~DE~STELSE?
Regnbuens andel i Studenterhuslukningen er mere kompleks, end mange onsker at se. Den er et spejl pii det
der kan. ske een selv, når man siger nej til nt acceptere at blive pM"ort trusler om vold eller hvis man ikke vil
acceptere voldens indtog i de medmenneskelige relalioner. Og er man humanist eller socialist er der
tilsyneladende ingen grænser for de 'efterretningsvæsener', man samtidig overvåges af.
Historien om endnu en brik i Lex~BZ-Leorien til statsadvokat Erik M;erlnngs puslespil om den fors"luldlle

mikrofon.

Afccmdpsych. Kalle Sirck-Madsen, tidligere bestyrelsesmedlem i Swden/erhuset. og
hl/saktivist i Radgi"VJlingsgruppen Regnbuen fra 198-1. Nu et ekskluderet medlem.

En uge i oktober var nationen på den anden ende. Der var afsløret "terrorisme" j

Studenterhuset - og så for statens penge! Men det døde ud igen. Alle anklager mod
Studenterhuset lod sig een for een tilbagevise. Og tilbage blev kun fundet af slagvåben - 8
kabler og et vandrør - fundet i Regnbuens gruppeskab, og med adresse til Studerende Mod
Racisme. Når nu alt andet havde vist sig at være positivt urigtig, lå det derfor lige for at lade
hele Ekstra Bladets historie om "Terrorist-rede på Universitetet" komme disse to grupper til
skyld. Studenterhusets bestyrelse skred til eksklusioner afenkeltpersoner og til suspension af
grupperne. Og en efterfølgende generalforsamling bakkede dette op med et snævert flertal. At
Studenterhuset med sin handling også stadfæstede Ekstra Bladets terrorisme-anklage mod
Regnbuen og Studerende Mod Racisme var ikke en bekymring, der kom de anklagede til
gode. Og dette på trods af, at alle i Studenterhuset var klar over, at bestyrelsesformanden Lil
pressen havde indrømmet et direkte ansvar og kendskab til kablerne, større end RegnbuL"1
nogen sinde havde haft. Når et snævert flertal på den ekstraordinær generalforsamling alligevel
mente, at man kom længst med bestyrelsens forslag om "at rette bager for smed", er der derfor
noget andet på spil. Ingen begår end ikke er lille justitsmord, hvis der ikke samtidig er en
legitimitet afhøjere orden at falde tilbage på.

Når Regnbuens opfattelse af sagen li priori var uinteressant, så galdt det også den særlige side
af sagen, hvor vi udtalte os om et hojre-radikalt plol omkring efterretningstjenesterne og med
sikker deltagelse af i hvert fald universitetets jurist Lars·Erik Allin og en bestemt person fra
den sort-okkult gruppe SolBjergSelSkaBet i Studenterhuset. Begge parter havde tidligere
forsøgt at få Regnbuen smidt ud af Studenterhuset på konstruerede anklager. Plottet gik nu
som da på "de røde". Og hvis ikke Lars-Erik AJlin nogen uger senere blev fanget på det
forkerte ben for en episode med en mikrofon i Hans Gammeltoft Hansens telefon tilbage i
1986, var delte heller ikke kommet viåere frem, "Det er for langt uue", vIES det indtil da sagt;
Men fremkosten af den forsvundne mikrofon satte skub i både Studenterhusets bestyrelse og i
Studenterrådet. De gik fra at være "lam" i Lars-Erik AlIins fåreflok, til at blive /lIve. Og man
for i pressen frem med Lars-Erik Allins afgang. Vi er "utryg ved ham", udtalte
bestyrelsesfonnanden Erik Albrechtsen. Og det, der skabte utryghed var, at Lars-Erik Allin nu
nægtede at have forsynet de respektive studenterorganisationer med oplysninger om
Regnbuens og Studerende Mod Racismes PKK~forbindelser. Dels skulle de været blevet
overvåget og fotograferet på en PKK-træningslejr i Sverige af det svenske sikkerhedspoliti
SAPO, og dels var PKK.-folk blevet fotograferet i forbindelse med et anti-racistisk møde i
Studenterhuset.

Ud over at Lars-Erik Allins oplysninger er usande - såvidt jeg ved - er der efter dansk
lovgivning ikke noget kriminelt i at have forbindelser til PKK. Men personligt er jeg mest

utryg ved den opportullisme, som studenlerorganisationerne udviste, Først brucrte man flirtjcrt
Lars-Erik Allins "oplysninger" til at presse enkeltpersoner og grupper ud, ancri:e!iut for a: o
"redde" Studenterhuset. Dernæst sparker man til manden, der allerede liDoer'='ned ~o hvis
oplysninger, man tidligere brugte til at redde sig selv på andres bekostni~~. Havde denne
"opportunisme" så været en ny og enlig svale i Studenterhusets historie, ,; det ikke sikkeIt, at
der var kommet en Studenterhussag overhovedet. Den ville i givet fald være blevet taklet
anderledes. Men det er ikke en ny enlig svale. Og til grund for denne påstand skal sløret løftes
for ~en problemstilling, Studenterhuset siden 1991 har sloges med. Den er ganske anderledes
hæslig - og mere oplysende ~ end pressen og myndigheder hidtil har ønsket at se den.

ProblemstiJlingen er "hagekorsets rehabilitering" i Studenterhuset. Det introduceres af
personen fra den sort-okkulte gruppe SoffijergSelSkaBet i efteråret 1991. De[ hedder fra hans
side om hagekorset "Nazister~eskal ikke hav~ monopol på det, og det er et gammelt soltegn,
som selv Carlsberg har brugt til at udsmykke sIDe ølflasker". Monopolet er diskuterbar Olen
dette blev ikke muligt af to yderligere omstændigheder. For det første blev der truet m~d både
~old og drab fra personens side, når diskussionen angik hans fremme af hagekorset. På møder
l husets styrende organ~r siges det bl~ndt andet: "Jeg er en højt klassificeret militærperson, der
er udstyret med retten til at dræbe, nar nogen kommer på tværs af min eller rigets sikkerhed"
og "jeg slås ikke selv, det har jeg folk til". For det andet var det udtrykte billede, hvori '
hagekorset skulle rehabiliteres det, at "de fremmede og de kristne havde ødelagt den danske
folkesjæl", og "at socialisterne!kommunisterne var fjenden". ~

Regn?uen sagde "NE.!" til dette hagekors-projekt. Og efterfølgende blev Studenterhuset delt i
tre I~Jre: på den ene SIde den faglige fløj primært omkring Regnbuen og Studerende MalI
RaCisme, der ikke ønskede, at hetz, hån og voldstrusler kunne eller skulle danne norm i
Stu~enterhuset~ på ~en ande side den okkulte fløj, der mente at Regnbuen og Studerende Mod
Ra~:,sm.e var roden t,I,1 al ?ndt, og at de stod "husets sande udvikling" i vejen; og så en tr~ :lje
fløj Midterg~ppen. Midtergruppen, der stort set er identisk med det senere bestyrelse~ og
generalfor~amlJllgsflertalfor eksklusioner og suspensioner, valgte dengang - Som nu _at se det
som en stnd mellem to ekstremer. Disse kunne gå udenfor og slås! At der nok skal to til at
slås, mens de.r kun behøver være een til at starte, bekymrede ikke Midtergruppen. Ej heller
kunne eller vIlJe man se, at volden, hetzen og hånen mod anderledes tænkende kom fra den
fløj, der så . hah"'ekorset som uskyldigt soltegn '! Nej, man havde meget travlt med at blandt: sia
uden om. Måske man kunne alligevel kunne både høre, se og føle, at de der protesterede mod
volds- og sy~deb~kfi~renom hagekorset, at de ville blive næste offer. Og vel derfor blev
pr?blemet gjort ~11 de I forvejen ~nvolveredes. Det er som med "kablerne" idag. Er det mulig.
pnvat at redde Sl~ ude~ om ved Ikke at have set eller hørt noget, så prøver man. Og denne
udtalte opportuOlsme hindrede også iadtil efteråret 1993 huset i at kunne. handle som f"dles
hus mod at disrespekt mod andre kunne eller skulle danne norm.
Der er noget sigende i, at Studenterhuset blev stonnet af politiet 14 dage efter, at
Stud~nterhuset for første gang siden 1989 stod sammen om at af"ise bevidst disrespekt, 00
det Sigende er, at Ekstra Bladets historie direkte bygger på de skrifter, som personen fra '='
Sol~jergSelSkaBet fra starten af 1992 udformede mod Regnbuen og Studerende Mod
RacIsme, og som sendes til såvel Rektoratet, Lars-Erik Allin, politiet 00' forskellio-e
venstrefløjsorganisationer. Der står nærmest intet i Ekstra Bladet, som ikke aJler;de står i disse
breve. Dog er en konkret anklage mod Regnbuen for at være idel1tisk med den Røde Bandes
bankrøverier tyndet noget ud i Ekstra Bladets opsætning; og sigende er også en væsentli2
~delad:l~e i Ekstra Bladet: at vi bes~yldes for at ryge hash, men fremkosten afdette viiie~0gsa
nme darhgt med det ønskede salgsbillede af "kolde terrorister".



Ud over at det er brud på god presseetik, at Ekstra Bladet ikke omhyggeligt tjekker
oplysninger fra kilder. der åbenlyst har en partsinteresse i en sag. så er det oplysende. at
samme person fra SolBjergSelSkabet allerede i 1991/92 meddelte, at han havde arbejdet for
Forsvarets Efterretningstjeneste. og i følge andre var det med "kodearbejde" .

Det er en kendt sag j Studenterhuset, at huset i forskellige perioder har været præget af
indbrud. Flere indbrud var imidlertid atypiske. Papirer blev som det eneste rodet igennem, og
ingen værdier fjernes. Ligeså har der været indbrud indefra - ingen yderdøre led overlast. Og
der er en aktion mod et strøg-diskotek, der åbenlyst udøver racisme, men aktionen går i
vasken. Politiet var tilstede, da man nåede frem, og dørmændene advaret på forhånd. Og det
på trods af, at kun planlæggerne kendte til stedet, før det en time forinden blev nævnt til de
fremmødte aktivister. Er Studenterhuset også blevet aflytlet? Meget taler for det. Men så
bliver jeg klam på vegne afbrugerne af psykologisk rådgivning i Studenterhuset. Brugere, der
med rette måtte forvente og kræve, at ingen ud over rådgiverne, der har tavshedspligt, horte
med. Har der været medhør er det - endnu - et eklatant brud på Regeringserklæringen fra
30.september 1968 om, at "registrering afdanske statsborgere ikke længere må finde sted
alene på grundlag a/lovlig politisk virksomhed".

Men er der j givet fald noget motiv til efterretningsvæseners ulovlige overvågning af
Studenterhuset? Ja, der er faktisk et meget centralt motiv. Et motiv der også har været fremme
j forbindelse med aflytningen af Hans Gammeltoft Hansen: at han ikke var til sinds, på trods af
gevaldige konfrontationer meHem politiet og BZ~ere, at lade politiet få udvidede beføjelser
overfor "indgreb i meddelelseshemmeligheden og anvendelsen afagenter", tvært imod. Heraf
også navnet Lex-BZ. Sagen er nærmere beskrevet afOle Damkjær i Information
d.IO.december 1993. Motivet er, at Studenterhuset i marts 1989 skreven kraftig
støtteerklæring til BZ-erne i Baldersgade, idet deres fristed var truet. Og det er også i den
efterfølgende periode at nogle afde atypiske indbrud finder sted. Og det er ligeledes i den
efterfølgende periode, at Studenterhuset opsoges af den omtalte person fra SolBjergSeJSkabet,
der udtrykkeligt senere fortæller, at han/or han kom så udmærket. kendte til Regnbuen;;
eksistens i Studenterhuset. At Studenterhuset stormes afpolitiet, da huset endeligt har fået
sagt fra til disrespekt som norm, passer kun alt for godt ind i denne skabelon affremmeck
magter, der djævels har arbejdet i kulisserne. Det fortjener næsten ikke at blive nævnt. m"'ti da
Regnbuen 1Odage efter Studenterhusiukningen fik sine papirer tilbage, efter at de ulovligt var
blevet fragtet væk afLars-Erik Allill, da manglede de papir, der var skrevet af personen fra
SoffijergSelSkaBet. Udover at Lars-Erik Allins handling er politianmeldt, så er det for
diletantagtigl at tro, at Regnbuen ikke har ekstra kopier af nelop disse papirer! Desuden: de
pa.pirer ·vi iilect "jk:';::::rhed ved, at der "'r b!e"et rodei i, det er breve, der oprindeligt er iibenor
nogle af de personer, der blev skudt ned af politiet d.18.maj 1993 på Sankt Hans Torv! Vi
tilbød psykologhjælp til at bearbejde overgrebet

Alt i alt - for at vende tilbage til det små. har Studenterhuset sloges med den slags
opportunisme, der går ud på hellere al lukke ojnelll! for eUl/behagelig rmlitet, som andre
udsættes for, end med mulige omkostninger selv at involvere sig i nt fmde frem til og gøre
noget ved arnestedet for dens produktion. Hvis Studenterhusets opportunisme kunne siges at
være et lokalt fænomen, så ville det ikke betyde så meget, men Studenterhuset har altid været
et spejl på dets samfundsmæssige omgivelser. Er det også er tilfældet i denne sag, så er
konklusionen den, at den store midtergruppe i samfundet er den egentlige aktøren i, at reelle
socialpolitiske problemer bliver til uløselige konflikler mellem "yderpC'l.:::·' _Og som akr.H den
egentlig skydige i at der ikke længere kan skelnes mellem de, der ønS,:,;;l optrapning og krig,

og de der sætter sig til modværge mod at blive overfaldet ved at hæv':::e den moralsk,;:: ret til at
udtrykke det enkle budskab: nej lil overgreb, nej lil deJ/5tærkes re(1



OM STUDEHANDLER MED DJÆVLEN.

Kommentar til "Uvæsenet i Studenterhuset" i Universitetsavisen
nr.19, 1993.
Af cand.psych. Kalle Birck-Madsen, tidligere bestyrelsesmedlem
i Studenterhuset og husaktivist i Rådgivningsgruppen Regnbuen
siden 1984.-Nu et ekskluderet medlem af Studenterhuset.

Per Astrup Olsen (pAO) har i Universitetsavisen Lr.19 en
kommentar om "uvæsenet i Studenterhuset" . Kommentarer. er dog
en så positiv urigtig konstruktion af selve sagforløbet, at
den selv fortjener en kommentar.

VÆRDILADEDE UDTRYK SOM ARGUMENTATION.
Først om alle de værdiladede udtryk, som pAo benytter til at
karakterisere undertegnede og Rådgivningsgruppen Regr.buen og
Studerende Moc Racisme. pAo Dkriver om at måtte forlade
Studenterhuset "under trusler om fysisk vold", om "snesevis af
konkrete tilfælde af fascistoid, racistisk, kriminel, udemo
kratisk, uetisk og voldelig adfærd fra de nu bortviste autono
me revol utionæ:::-es s~de", om de "erklærede udemokratiske og
voldelige grupper der har kunnet malke samfundet for
tusinder af kroner", om "militant pol':'tisk manipulation", samt
om at afslå "samarbejde med en erklæret voldelig udemokratisk
aktivist". Såvidt pAo i Universitetsavisen.

En første tanke er, at pAo supplerer og dermed understøtter 
ud fra egne personlige erfaringer med blandt andet undertegne
de i Studenteriuset - det billede af en "Terrorist-:::-ede" i
Universitetets Studenterhus, som Ekstra Bladet så egeLhændigt
afslørede onsdag d.20. oktober 1993. Dette er imidlertid ikke
tilfældet. pAo har i flere år skrevet ganske analoge papirer
til Studenterhuset, til Rektor Ove Nathan og juristen Lars
Erik Allin på Universitetet, samt til politiet og forskellige
venstrefløjsgrupper. Her gentages ganske de~ samme billede af
"utilsløret vold", "kriminalitet" l "terroriseren " , "ter
rorgI:"upper" mv.
Nu ~r uet så, at der ikke er ret langt til den næste tanke: at
Ekstra Bladets :listorie om "Terrorist-rede" direkte hviler på
pAO~s forudfattede skrifter de sidste år. Og faktisk står der
intet i Ekstra Bladets artikler, der ikke allerede for længe
siden er skrevet af pAo. Dog er PAO~s anklage mod Regnbuen og
Studerende Mod Racisme for hash-rygning udeladt i Ekstra
Bladet, men inddragelsen af denne karakteristik ville også
rime dårligt med det ønskede salgsbillede af "kolde
terroriste=" .

HALLUCINATION OG PROJEKTION.
Nu findes der intet empirisk belæg for, at ovenstående karak
teristik angår hverken Regnbuen eller Studerende Mod Racisme,
og p~ den baggrund kan det hele på dette pULkt afvises som en

)

~positiv urigtig konstruktion~, en ha':"luclnation. Frenfor
terrorister, er vi erklærede demokrater! idet terrorisme er at
styre gennem angst, fremfor me3neskeværdj desuden har vi altid
arbejdet for, at rene linier danner norm, også i Studenterhu
se~, hvilket vi kun har kunnet gøre ved ikke selv at involvere
os i lusk og ran. pAo~s ~positivt urigtige konstruktion- er
dog mere end en simpel hallucination. ud over det frit opfund
ne, så er pAO~s karakteristik også en selvkarakteristik. Til
eksempel er den eneste, der nogen sinde har truet med fysisk
vold/drab i Studenterhuset, det er pAo selv. Det sker både på
et repræsentantskabsmøde og på et stormøde i efteråret 1991. I
første omgang gennem pAo~ s udtalelse "at være en højt klassi
ficeret militærperson, der er udstyret med =etten til at
dræbe, når nogen stiller sig på tværs af hans eller rigets
sikkerhed", og i anden orr.gang "ikke at slås selv, det har jeg
folk til;' . .på sin vis gør pAo ,o;ig derfor skyldig i det kendte
psykolog~ske f~aomen - pr0jekti~~ - hvor det tilskrives a~c~~,

hvad der ikke selv kan rurrmes, udholdes og bearbejdes.

Der er dog meget me:::-e i Studenterhussagen end ovenstående, og
løsningen kan heller ikke kun findes på et psykologisk niveau.
I tilgift er det også sådan, at Regnbuen som psykologisk
rådgivning aldrig har betjent sig af psykologis:<. diagnostik
uden for egen interne gruppepraksis i Studenterhuset . Det er
så med ovenstående sket nu ~ og måske skulle de~te praksisni
veau have væ=et betrådt fra rådgivningens side allerede
omkring 1990, da pAo kom til Studenterhuset. Sagen i Studen
terhuset er derfor langt fra oplyst med ovenstående "indiv
iduelt psykologiske forklaring" af pAo. En projektion fordrer
nemlig også en modtager - eller noget - som den kan sætte sig
fas~ på, ellers går den tabt, idet den taber sin værdi som
lJetydningsbærer.de for det videre samvær. Og det modsatte af
tab er netop tilfældet: terrorisme-anklagen mod Regnbuen og
Studerende Mod Racisme står stadig til troende i den brede
offentlighed.

KABLERNE SOM TERROR?
Det er, :tor videre analyse, for enkelt - og uholdbart - at
knytte terrorisme-ar.klagen til kun at omhandle fundet af
"slagvåben" - de 8 :<.abler og et vandrør - i Studenterhuset.
Der skal mere ti:l for selv en smedje fuld af oversavede
j err.rør i all e størrelser I bliver ikke automatisk et
våbenbærende sted. )et bliver det først, hvis ejermandens
hensigt med at ligge inde med sagerne kan fremvises som en
volds-intention. En volds-intention kan imidlertid også
tilskrives en ejermand, upåagtet hvad ejermanden selv har af
hensigter, og i et sådant tilfælde er der tale om en konstruk
tion af et betydningsunivers - en ideologisk diskurs - og et
sådant bygges op ved, med ydre og fremmede midler, at interve
nere i konteksten omkring sagsforholdet. Eksempelvis starteL
mange foruddiskonterede slagsmål med, at den aggressive part



fører sig frem som truet og generet af en til lejligheden
tilfældigt valgt - "du skal ikke være fræk, d~ skal ikke kigge
sådan på mig" - anden person. Nu er det næppe sandsynligt, at
det er en racist, der tog kablerne med ind i Sb..:denterhuset
sidste forår, for så senere at lede politiet på sporet af et
muligt straffelovs forhold - men tanken skal nævnes, idet det
er sådan, at der kan interveneres i konteksten om et
sagsforhold.
Afgørende i denne sammenhæng er således om kablerne var i
Studenterhuset mhp vold, altså et kriminelt forhold. Eller om
de blev i huset som nødværgeforanstaltning, altså modstandsret
mod at blive påfø:-t vold. Kablerne i huset kan alene knyttes
til dette sidste - og ikke til andet. Og er der begået en
brøde, så er det alene den, at de blev lagt væk for fremmede
og glemt, fremfor eskamoteret ud af Studenterhuset, da de blev
fundet efter et anti-racistisk møde. Men pAo vil det anderle
des. Volds-intentionen passer nemlig ind i det billede, som
han nærmest allerede havde med sig til sit første møde med
Studenterhuset og et billede som han møjsommeligt siden
arbejdede på at videreudvikle! Det var der ikke mange, der så
- heller ikke undertegnede.

MED VOLD OG MAGT KRIMINEL.
Jeg citerer fra et PAO-brev fra august 1992 til Universitets
administrationen v/ Lars-Erik Allin: "Der er blevet foretaget
grov politisk og person chikane, samt forfølgelse, af en grup
pe ledet af cand .psych. Kalle Birck-Madsen. Denne gruppe er
ifølge vore (SolbjergSelskabet v/pAO, min bemærkning) oplys
ninger identisk med den røde bande, der i søndags d.16.dennes
blev anr.oldt for flere væbnede bankrøverier. .. Det vides, at
to af underskriverne på Kalles papirer, i den journaliserede
sag fra Huset, nemlig A. og J. (to personer fra Regnbuen, min
udeladelse af hele navne) har deltaget i den røde bandes
aktioner mod det tyrkiske luftfartsselskab og Magasins tag
selv aktioner". Hvad angår beskyldningen for baggrundsgruppe
for "bankrøveJ...L" og for deltagelse i de andre "aktioner" I så
er disse påstande frit opfundet, men de tjener til at knytte
Regu.buca og Studerende Hod R.::.ci3:TIC s,:;:;a.."~"" m:=:.': "ekstremist:i .;~:

fløjpolitik" på venstrefløjen - en samrnenknytning, der vil
svare til at dømme det Konservative Folkeparti for Erik Ninn
Hansens handlinger i Tamilsagen, og en kollektiv domslogik,
som også selv den borgerlige blok i Folketinget ikke ønsker at
retsvæsenet skal betræde. Hvad angå:- den sidste anklage her 
at have "foretaget grov politisk og personlig chikane, samt
forfølgelse" - så er der kun det ret i det, at undertegnede
d.27.11.1991 skrevet åbent brev til Studenterhuset om
specielt pAO~s handleform i Samme. Her blev der stillet
spørgsmålstegn ved, om det var legitimt at være i huset, når
ens handlinger var båret a= voldstrusler mod anderledes
tænkende og bestræbelsen på at "rehabilitere hagekorset" i
billedet af, at "de kristne og de fremmede havde ødelagt den

danske folkesjæl" , og "socialisterne/kommunisterne var f jen
den"(ordene i citation er pAo~s egne). Personligt mente jeg
NEJ. Nazismen er virkelig kriminel.
pAo oplyste også i 1991 - et forhold .... og en mulig lænke til
Lars-Erik AUin på Universitetet, som idag må være af betyd
ning for Statsadvokat Erik Merlung, der aktuelt undersøger
aflytningsskandalen mod ombudsmand Hans Garnmrneltoft Hansen _
at han havde arbejdet for Forsvarets Efterretningstjenste, med
"kodearbejde". Og endelig er der udsagnene fra pAo~s entre i
StudenteL'huset, nærmest som hans makker på møderne, at "sådan
nogen som je= (Læs Regnbue-folk, min bemærkning) I der læser
Information er venstrefascister" I at pAo selv "var anarko
syndikalist ",og at "sådan nogen som jer (Læs Regnbue-folk,
min bemærkning), I ville klynge mig op i den nærmeste
lygtepæl". så var tonen ligesom s lået an. Og inden længe var
Regnbuen og dets personer "Stalinistiske psyko-strissere".
Undertegnede blev samtidig karakteriseret som en "falle
retpsykolog hvis maniske tilbøjeligheder går ud over fredelige
mennesker" .
Den kontekst og intentionalitet, der med ovenstående slåes an
SOD betydningsbærende af pAO er kampen rrellem kommunister/so
cialister på den ene side, og racister"/:fascister/nazister på
den anden side, en kamp skabt af undertegnedes ~nærmest syge
lige~ tilbøjelighed til at se racisme/fascisme/nazisme i pAo-s
skikkelse.

DEN ANKLAGEDE SOM ANKLAGER~

Vupti! Nu er billedet vendt om. Den anklagede e:::- nu selv
anklager. Og anklager selv de:!. anklagede. Sagen bliver I hvad
den gøres til. Og det glorde Studenterhusets bestyrelse på den
made, at problemstillingen i Studenterhuset blev reduceret til
en privat ahistorisk personstrid, som de direkte involverede
parter måtte finde en løsning på. Bestyrelsen henvendte sig
til pAo og -undertegnede med følgende beslutninq: "l) at
pålægge jer i fælleSSkab skriftligt at formulere hvad I mener
ikke kan accepteres af fascistisk/nazistisk influerede grupper
og aktiviteter i Studenterhuset. Jeres erklæring vil derefter
sk.ulle godkendes af henhDldsvis bestyrelsen, -repr2sentantska
bet og stormødet, som den generelle holdning fra husets side!
Yde:-mere blev det besluttet, 2) at vi (hvis I ikke er i stand
til at efterkorrune bestyrelsens beslutning) ingen ar.den udvej
ser, end at bede jer begge om at forlade Studenterhuset"
(Bestyrelsen 13.12.1991). pAO refererer denne bestyrelseshand
ling delvis korrekt, men han udelader, at hans bidrag til
bilæggelse af striden var, at jeg - som han allerede selv
havde gjort det - skrev under på Aleister Crowley~s regelsæt:
"The low of tr.e strong: this is. our law and the joy of the
world". Jeg kendte ikke dette regelsæt på forhånd, men hvor
meget jeg end ville en løsning, så kunne jeg ikke skrive u:!.der
på blandt andet følgende uddrag af regelsættet: "Ma:l has the
right to kill those who ~ould thwart these rights. The slaves
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shall serve". og jeg meddelte min beslutning til Studenterhu
sets bestyrelse. Efterfølgende udeblev pAo fra sin gang i
Studenterhuset - for så i foråret 1993 at blive ekskluderet af
bestyrelsen for blandt andet det overfor nævnte injurierende
brev om bankrøveri mv.

EN FEJL, ELLER OK MED "NOGET" FASCISTISK/NAZISTISK?
Jeg synes det er en fejl, at konflikten af bestyrelsen - og
mange flere blev reduceret til en gensidig personstrid .
Glemt blev, at der generelt nok skal to til at slås, men ikke
nødvendigvis to til at starte et slagsmål, hvorfor det bare at
dømme begge ikke altid er ret. Det uholdbare heri viser sig
også specielt på det pur.kt i bestyrelsens skrivelse, hvor de
pålægger de stridende parter "i fællesskab at formulere hvad

ikke ka~ accepteres af fascistisk/nazistisk influerede
grupper og aktiviteter i Student.erhuset", idet der med dette
ordvalg underforstået ligger, at der kan accepteres noget
fascistisk/nazistisk. Og er man ikke enig i dette "noget", så
må man i følge bestyrelsens sigtelinie forlade huset. Jeg
synes det er en farlig blancocheck at give til fascismen/na
zismen, men jeg kan sagtens forstå pAO~s harme, nå= han på min
afvisning om delagtighed i "noget fascistisk/nazistisk" valgte
at forlade Studenterhl1set_, medens jeg blev. pAo~s "la'", af the
strong" faldt nemlig så fuldt :Jd indenfor det af bestyrelsen
udstukne konsortium l Til gengæld dementerer dette Crowley
regels2t også så klart pAo~s egne udsagn i Universitetsavisen,
at det var ham, der ikke ville arbejde sammen med en "erklæret
voldelig udemokratisk aktivist". Fra min part ville jeg godt
arbejde sammen med pAo, men ikke om et "erklæret voldeligt
udemokratisk" projekt, hvad Crowleys regelsæt ene og alene er.

PROBLEMET.
Jeg ser problemet som bestående i, at bestyrelsen lagde op
til! at nazismen - eller "noget" af DCI'Z'i.qrnen - k1]nn~ gø~E>'"

stueren. Det er ikke mit synspL:nkt - også selvom jeg nu er
ekskluderet af Studenterhuset. Men jeg er mest bekymret for at
finde og genfinde pAo~ s positivt urigtige konstruktion - i
pe::-::::?:::l~~i·."c~ syndebukke - ~_kke oare i E:~stra Bladet, mel! også
i nazisternes og i Den Danske Forenings telefonaviser. Det er
ikke bare de samme ord, der går igen, det er også dot ~ummc

konstruerede sagsforløb. Og så længe det bliver ved at vare
ved, før store dele af den offentlige opponion finder ud af at
identificere, hvor volden egentlig kommer fra - og selv invol
verer sig i at oph2ve arnestedet - så længe tvinges anti
racister til at tænke privat i selvforsvar, i nødværge, i
civil ulydighed og imodstandsret. pAo har aldrig tidligere 
hverken i skrift eller i tale - udtrykt ut være "truet med
fysisk vold i Studenterhuset", men det gør han så nu i Univer
sitetsavisen. Hvorfor denne efterrationalisering, hvorfor
denne tilbageprojektion? Vel fordi pAo måtænke, eller til sin
konstruktion kan bruge at udtrykke, at kablerne og vandrøret i

,,

Studenterhuset var tænkt som anvendt mod ham. Men var pAo så
også en sådan person, på uveje og på angreb mod Studenterhu
set, og een af de få personer, der ikke dengang kendte den
offentlige hemmelighed, at der vist lå kabler et sted, og at
de var fremme en nattevagt, hvor man frygtede det tredje
indbrud på tre dage? Jeg ved det ikke, men jeg vil godt slå
fast, at jeg - eller andre jeg kender - aldrig har tænkt på
poA som en angriber, men alene som en demokratisk problemstil
ling, der for en~ver pris og selvfølgelig og endog uden
selvtægt skulle løses fredeligt. Det vidner enhver af vores
handlinger også om.
Jeg syntes, =or at koge det hele ned til eet punkt, at det var
for meget, at pAO blev ved at true med vold/drab, når diskus
sionen angik hans fremme af hagekorset og dets rehabilitering!

.Jeg tror, at pAo e:c ganske ligeglad med sådan nogen som mig,
og kun har interesse i negativ forstand, når der ikke er
mulighed for studehandler med djævlen. Jeg kan derfor savne en
ordentlig teori og ret demokratisk praksis i perspektivet "det
gode liv", for fælles samfundsm2ssig handlen, når djævlen er
til stede i et Fælles hus under Fælles tag.

København B. december 1993
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;' HAD TIL DE BZ-AUTONOME BAG AFLYTNING?

Hvis opgøret med de 'uutonome' er årsag lil anylningcn af J-Ians G:lltuncltofil-lanscn, er
aflytningsskandalen af et meget større Olnfang cmI hidtil antaget. Del nyligt lukkede SlmJcntcrllm;
ved Københavns Universitet må antages overvåget, allyttet og muligvis in [iltreret på samllle konto.

Afcand.psych. Kalle Birck-A-ladsen, lIlIsaktivise i Riidgivflillgsgl1lppm R.e;sJllm(,1l P·lI J98-1. /'1."// el

ekskluderet medlem afStudelllerlruset.

UniversiteteLs jurist Lars-Erik AIlin udtallc ener polilicts fa7zia i Slll<Jcnterhusct u.20.oktobcr
1993, at den var sat i værk, fordi han ikke havde kunnel se Ekstm Bladets oplysninger om "ilkgnl
politisk virksomhed" overhørig. AIlin undlod al nævne, at han allerede SOIlUllCrCn 1992 havde alle
Ekstra Bladets oplysninger, blandl andet oplysninger om den psykologiske råugivning Regnbuen
som bagmænd for linere væbnede bankrøverier"! Oplysninger som disse figurerede i bn:ve, som en
navngiven person fra gruppen SolbjergSclskabcl- en okl-ult loge - i StudenterhusCl sendte til stlvel
Rektoratet, AJlin personligt og politiet. Breve Allin arkiverede, men !Indlod aljoumalisere.
Hvorfor greb Allin og politiet ikke ind allerede dengang i 1992? Det er som med nnylningen af
Garruneltoft Hansen tilbage i 1986. Det afsløres først af Allin i 1993, kort tid eJler
Student~rhusrazziaen. hvor Allin presses til at træde frem og erkende sig :mm "ulovlig iJldtrængcr
og mikrofonfjemer". Allin er med andre ord lidl sen i det - og han handle' ikke selv, "nogen" l"11r
ham til det!

Statsadvokat Erik Merlung, der er igang med at undersøge af1ytningeil af Gnlluneltoflllan:'il:ll, bor
være opmærksom på, hvem disse "nogen" er, som.arr Alliu til at handle også i SlllJcllterhus.'iagl:ll.
Indtil nu kender vi bUl. en afdød major Jorgen Hansen fm Forsvnrcts EfteJTclningsljenstc og en
indtil videre ukendt teletekniklær 11Thomsen", der hjælper Allin med sin handling, Men lur randen!
De "nogen", der tilsk-ynder Allin til at handle i Sludcnlerhussagen, har tilsyneladenJe oj:?,så
forbindelse til Forsvarets Enerretnings~enste.Brevskriveren fra SolbjergSelskabct, der infonnercr
AIlin, oplyste da han korn til Studenlerhuset i \990/91, al 11011 havde arbejdet for For.'II'arelJ
Eflerretllingsljensle (FE). og i følge andre fra samme gruppe med kodearb.,!Jde. I-Inn "oplyste"
endvidere. at han var "en højtklassificeret mihlærperson, der var udstyret lned rctten til al dræbe,
når nogen kom på tværs afhans og rigets sikkerhecJN. Samme person Jor1alle også udtrykkeligt
senere. at han før Jum kom så udmærket kendte til Regnbuens cksistens. I-Ian entre i !luscl var også
på den måde, at han mente at vide, at sådan nogen som regnbue-folk. der læste lnfonnntion, var
"venstrefascister", der ville "klynge sådan nogen som ham 011 i den nænne:;te lygtepæl". I-Ians
forhold til socialister, humanister og selvforvn1tende fristeder var yderst anslrengt.

I.AKT.
Det er en kendt sag i Studenterhuset, at huset har været meget præget nfindbmd, Nog1c indbrud i
]988-90 var imidlertid atypiske. Papirer blev som det cneste rodet igennel(l, og ingen værdier
fjernes. Ligeså var dcr op til 1992 nere indbmd indefra. Ingen ydcrdorc led owrlast, mcn
mellenuløre brydes op. Dette cr også Jen periode, hvor TLwefld i K~,blllagcrgade J)'h_kr mcdiernc,
for så senere ot blive til Blekingegade-sagen. Og det ligeledes j oeIUlC periodc, at Studenterhuscl
markerer sig som "fristedN• et perspekLiv der blev tydeligt, da Studenterhw;ct i mmls 1989 skrev cn
stotteerklæring til BZ-erne i Baldersgade. idet deres fristcd var truct.
I foråret 1992 er der en aktion fra Studerende Mod Racisme mod et strog-l1iskotek, der åbenlyst
udover racisme, men aktionen går i vasken. Politiet var tilstede, da· lilan nåede frem, og

donnændene advaret ph forhånJ. Og dd pO Lrods af, nt kun planlæggerne kendte til stedet, før det
en time forinden blev nævnt til de fremmødtc aktivisler. l 1992 bliver vi også opmærksom pli., at
Jcr med sikkcrhed forsvinder papirer fra Regnbuen. Nogle af disse dukker senere op i hænderne
pil dcn okkultc loge. Og s<Jmtidig er dCI, at Al1in aktivt begynder at gå imod Regnbuen.
Til billedet nfSludenterhusct hører også, al huset ligger på kanten mellem universitet og samfund,
ng al dd har været en ccntral dd ar dets hlelllitet at aroejde med dette lbrhold: nt invitere
sllJnfundct ind og sclv gå lid i 5.lmlhndet, der hvor der var brændende problemstillinger. De fagligt
arhejdende og anti-racistiske gnlppcr har hatl foens på et se1vfolgeHgt, men indholdsmæssigt
s<lnmrbejde med andre "m1 tonome" gnipper indenfor og udenfor Universitetet. Ikke på grund af
udcfra kommenue personer. SOIll Ekstrn Bladet p:'Jstår, men fordi man har taget spørgsmålet om
demokrati og en ordenLlig verd,~n ot vokse op i alvorligt, og som genstand for politiske arbejde.
MeJ r<Izzincn i StnJentcrhuset ville man åbenbart søge at knække dette arbejde.
Eller lukningen afStudenterhmet lykkes deL endvidere Al lin, med korridoroplysninger om
PKK-forbinddser og dcltnge\se i PKK-træningslejr, at presse SLudenterhnset bestyrelse - og
Studenterrådet - til at udelukke de henned bclastede grupper, Regnbuen og Studerende Mod
Racisme. /\Ilin oplyste nt have sine oplysninger fra politiet og del svenske sikkerhedspoliti sAPO.
Kendt er OgSfl, at Allin internt på Universitetet tidligere har bæstet sig på PET-kontakler.

Er StuJenterhllset også blevet overvåget, aflyttet og muligvis infiltreret? Meget taler for det. Men
sti man også blive klam på vegne afbnlgcrne nf psykologisk rådgivning i Studenterhuset. Bmgere.
Jer mcd rette målte forvente og kræve, at ingen ud over rådgiverne, der har tavshedspligt, horte
med. I lar der vu..'fct ovcrvfJ.gnin;~ er det igen et eklatant brud - for der er intet hold i 'autonome
ulovligheder' i Studenterhuset - på Regeringserklæringen fra 3D. september 1968 om, at
"registrering ar danske statsbor~ere ikke længere ma finde sted alene på grundlag aflovlig politisk
"irksomlJed".
Men er der i givet fald noget motiv til ulovlig overvågning afStudcnlcrhuset? Ja, der er faktisk et
megel centralt motiv, et motiv som også OIc Damkjær blotlægger i Infonnation d.lO.december. Det
omhandler, at da Politicts EJ1errelningstjemte (PET) - lrods ønske om udvidelse - fik indskrænket
deres generclle muligheder for ellerforskning i forbindelse med opgøret med de autonome BZ-ere
tilbage i 1983, sll har Kobenhams Politi eller enkeltmedlemmer nfkorpset n'tet "nogen" til nL
anbringe en mikrofon i Gammeitofi Hnnsens telefon. Filosofien i denne "BZ-autonom-teori" hos
Ole lJmnkjær er, at Gammeltof: Hansen af den daværende juslitsminister Erik Ninn I-lansen,
politiet og anklagcmyndighedell blev opfattet som en slags fernte-kolonne-mand, af værste slags for
han kom fra de samme kredse, 1nn talte imod!

2.DENAKT.
Siden /\lIin trådte trem og erkcndte sig som "ulovlig inJtrænger og mikrofonfjerner" pli
Ganuncltoll Hansens kontor ha~ det svirret med teorier om haggnmden og bagmændene for
al1ytningen. Ekslra BlaJet, der brag.te historien frem, har nævnt del israelske ellerretningsvæsen,
idet den "Jlygtningcvcnligc" Gmnmc1toJ1 lInnsen må have været dem en torn i øjeL. lIan kunne
pleje konlaKt mcu lyssky pala;slincllsiskl: nsylsl'g~re! Nu kan både denne MossaJ-teon og
BZ-[llltonOIll~teorien dog være ~:ande. Bnggrunden for nf1)1ningen af Gnnuneltofi Hnnsen kali
kOllUllC fra personer ellcr grupperinger, ocr har forestiHet sig eller er stødt på Dverlap mellem
udenlandske og indenlandske "befrielsesbc\'ægelser". hvilket FE pu et lidsplInkt ikke kan undgå at
st,)O~ på "infonllll-tioner" om,lnis og når del finder sted. Og et sådant 'overlap som baggnmd' for
ovcf\'ågning. er ikke barc grebe'_ lid nf lufien. Blekingegade-sagen hnvde et element nf delte. De
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autonome er også internationale i deres handlerum. Og er netop delle oH:rlap bnggnmdcn, så Cl

aktoren i overvågningssagerne "de fælles fjender" af militant socialist!s!" j"temMiollale. Og
'militant' forstået som forsvar mod overgreb, nødva."rge, civil ulydig:led og i Lilfælde ar, at .ret
bliver Lil urer ved at perspektivet om. "det gode liv" sæltes ud afkrafi vi"l magtstræb, også
moosumdsret.

Er baggrunden for aflytningen afGammcltofiHansen således dirigeret i perspektivet at knække
både udenlanske og indenlanske ubefrielsesbevægelser" på samme lid, så er det set for. Der g,h en
rød tråd af ulovlig overvftgning, aflytning og infiltrering af venstreorienterede gmpper rrZl
Victnambevægelsens start i 1960-eme og op igennem 70-crne, hvor højrt:-radikale nationale
grupperinger i og omkring efterretningsvæsenerne har været involveret. Og mikrofonen på
Gamrnelton Hansens kontor fortæller konkret, at det er fortsat op igennem 80-cme. Det har der sri
også været gode gnmde hertil. for de Bl-autonome har geIUlem 80-erne udviklet sig til en stadig
stærkere anti-racistisk og anti-fasicistisk kran. ud fra eget anti-kapitalistiske og seh'bestem!
socialistiske perspel-..1iv. Også Studenterhuset har været del af delte 'autonome' perspektiv. Men
henned har Studenterhuset så åbenbart også placeret sig i søgelyset for diverse suspekle
efierrclningsvæsencrs mere eller mindre irreelle forestillinger om, hvad de mon laver "derinde l
Studenterhuset<l.

Den hermed fremsatte teori om de "fælles fjender" sæller yderligere focus på, om retssikkerheden
idag også er. som den bør være. Eller om politiet, eficrrctnblgsvæseneme og hojre-mdikale
nationale kræfter er ved at blive en parastat i staten. Og en paraenhed, der blindt og mugtmæssigt
handler selv og uden ror demokratisk kontrol. Meget taler for det sidste. Både Uropiltmljcns rolle i
eskaleringen af voldelige konflikter med de autonome. politiets rolle på Christiania dl.:r nænnesl
alene er et angreb på en alternativ livsstil, samt politiets stress-strategi overfor de enkelle
narkomaner, med drastisk nere narkodødsfald og færre fængslede narkobagma;-nd til folge. Og
endelig at poliet måtte mene at have baglandet sti meget i orden, at det ag,gressivl og blind! kunne
skydc ind i den merrneskernasse, def demonstrede den I8.maj 1993 på Snnkl Han:-; Torv - for SJ
bagefter drastisk og bevidst at lyve omkring både selve skudepisodeme og anilll sårede betjente.
All fra politiet foregår på dette område efterhånden efter devisen "går den, så g<\r den".

3.JEAKT.
Indenfor teorien om de Ilfælles fjender" er det muligt at diskutere del i pn;;ssen mest stillede
spørgsmål: eksisterede mikrofonen ovcrh~vedet på Gammeltoft Hansens kontor, eller har
mikrofonens fjerner, Allin, diktet hele historien selv. Til at svare herpå skal jeg antage, al Allin
har været inde på Garruneltoft Hansens konlor med Jen indtil vide-re uker,dlc person "Th{)l1l~ell".

AlIins indgang og folgcskab kan nemlig kontrolleres hos Slotsvag,ten. der åbnede dOlene for Altin.
Hvis det er på major Jørgen Hansens foranledning, så må mikrofonen antrges anbragt af personer
fra PET oglelh::r Mossad~ hvis ikke, så er den placerel af personer fra Alli:lS eget bugland. og
"Thomsen" vil sandsynligvis være en med Allin fortrolig person, og mest sand.synligt også dCI\
person. der fortæller Allin om aflytningen. Endvidere kan mikrofoncn plantes af "11101Jl.sen".
samtidig med delljjemes. Om AIlin udsættes for dette mulige plot fra "'nlomsens" side, eller om
AlEn kmrsi",e"er en fjernet mikrofon - i tilfældet af ingen mikrofon - for dcm1cJ. <li legitime sin
uretmæssige indtrængen på Gammeltoft Hansens kontor. er imidlertid ikke det ufgorende.
Afgørende er i alle ml/lige tilfælde. at "1l1omsen ll nu har en "klemllle" på AIlin. cn klemllle skubl
af Allin egenrådige handling, og en "klemme", der vokser for hver dag han ikkc går til sine
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foresatte og afslører sm handlen og den eventuelle mikrofon. Dette er så årsagen til Allins 'sene
handlen' og 'ej handlen på eget initiativ', Allin har e1terfolgende indrømmet, at han tovede med
sin "Thomseu"-koIlLakt. Han øjnede en "fælde". Han ojnede rel. Det blev enfælde! Billedet vendte
sig om! "1110msen" med eventuelle flcre kunne til enhver tid bede Allin om "tjenester", når og hvis
d~ rik brug for U~t.

Nu hævder Ekstra Bladet al have arbejdel med aflytningshistorien siden sidste sonuner. Og det tror
jeg er rigligt. Og jeg tror ogso, at der siden sidste sommer har ligget et intenst pres ph Lars-Erik
J\lIin om en "tjcncste", cn klemme ud i det gangsteragtige, om at handle i forhold lil
StIIdenterhuset på ganske bestemt måde. Studenterhuset var nemlig på daværende tidspunkt
skueplads for et internl opgor, der endte med at en person fra gruppen SolBjergSelSkaBel blev
gået (ra huset Denne per!iOn er- den tidligere nævnte brevskriver til Rektoratet. AIlin personligt og
polttiet!
Ekslia Bladet- der bragte såvel Studenlerhusel og aflytningsskandalen frem i offentligheden. har
på I.:et punkt en ganske særskilt rolle. Der er personoverlap mellem den okkulte gruppe
SolbjergSc1skaocl i Studenterh!J.set og Ekstra Bladet, repræsentcret ved en tegner på Ekstra Bladet.
Denne tegner udfoldede efieråril 1992, i egenskab af bestyrelsesmedlem i Studenterhuset og i
forlængelse af, at brevskriveren var blevcl gået fm huset, en heftig aktivitet for al få flere
regnbue-folk smidt ud af huset, og som i tilfældet brevskriveren, på konstmerede anklager. Hans
beslræbel~e lykkedes ikke. Dokllmenlationsgruppen Demos har siden afsløret, at derme Legner fra
Ekstra Bladet er - eller har været - medlem af det danske nazistparti!
Del er yderst t..-cnkeligt, at Ekstra Bladets journallsLcr, Anders-Peler Mathiasen og Jacob Juli,
stødcr på at Allin kan presses af personer fra den okkulte gruppe i Studenlerhuset De deler så også
interesse i at knække mulige 'altonorne soeiDlister og humanister'. Ikke bare een historie om
Studenterhusel, dcr godt kan være en and, men to hislorier ligger fomde. Mao: at hvis Ekstra
B1adct ville blæse en Stlldenterhussag op, så ville der kunne handles til en næste historie om
aflylning pil lJnivcrsitch':t. Studenterhuset blev en prøveballon for Ekstra madet.
Del påfaldende i historien om Studenterlm"et fra brevskriverens entre i l 990/91 og frem, at jo
mere de fagligt aktive i huset, cg dct var primært socialister og humanister - de nu udelukkede
aktivt og demokratisk glk imod lusk, disrespeklog ran som nogellegilimt fra okkult side,jo mere
eik de samtid\g. AlEn prl nllkken. En åben indbcretning fra en gruppe husaktivister sommerende
1992, cn indberetning Regnbucn var drivcnde i fandt sted, om uregelmæssigheder og udbredt
disrcspct mod anderlcdes tænkende i Sludenterhuset forte til, al Allin lukkede for husels
driflsstotte, og ukommenlercl udtalte, at "Regnbuen hører ikke hjemme i Imsel". Ligeledes lukkede
J\llin egenrådigl for dril1sstolten i sommeren 1993 med henvisning til "Regnbuen". Og det pli trods
<IJ~ al J\llin l.:r vJdellde om, <Il kilden lil nIle uregc1mæssigheder peger \.ækfra Regnbuen, og direkte
hen imod (kil okkulte loge. AIlin hnndler så åbenbart mod bedre vidende - med mindre han er
presset lil andcll side, dIer med mindre han mcd andre "involverede" deler et autonom-had! Altin
var endvidere s~ aktiv i Studen:_erhusJukningcn, al han personligl- og ulovligl- beslaglagde
papin:r fra Rcgnbucn og Studcrende Mou Rucisme. Og da de eftcr 10 dage endelig blev udleveret,
Sil var Jct i\'jenfaJdcnde, al papirerne fra brevskrivcren i den okkulte loge ikke længere eksisterede
i materialet. Desuden var der mdCl nmdl på indholdet i nogle af de breve Regnbuen havde skrevet
lil persollcr, der d.1S.maj 199:1 var blevet skudt ned af politiet på Snnkt Hans Torv. Regnbuen
tiJbod psykolog.hjælp til at bearbejde overgrebet.
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• Det er også påfaldende i historien om Studenterhuset, at huset stOnlleS af politiet kun to uga ener,
at huset for første gang i nyere historie stod helt sanunen om en at .sige frn til okklllt disre5pda mod
andre og husets værdier.

4.DEAKT.
Medens det tilsyneladende ikke bekymrer offentligheden, at samtlige anklager mod Regnbuen og
Studerende Mod Racisme er konslrueret us<mde, er det indenfor studentef'kredsc kuldt "onJsindr.;t
sladder" at fremllævc Ekstra Bladets tegner - det omtalte beslyrelsesmedlem i StudcJlterhu.set - som
(tidligere?) nazist. Men nazismeus figur i Studenterhuset kan dog ikke afvisr.;s. Den gllcdc
brevskriver fra den okkulte gruppe ønskede de fakta med vold og drabstmsler at fremme sil projekt
om "hagekorsets rehabiliteringll. Hagekorset skulle endvidere rehabihteres i billedet af, al "de
fremmede og de krislne havde ødelagt den danske folkesjæl" og at "soeialisterne I konUTIllnisterne
var fjenden". De grupper og personer, der aktivt sagde nej til dette "hage:';-orsprojekt",
karakteriserede brevskriveren i sine breve som "kriminelle", "voldelige", "udemokratiske",
"terror.grupper" mv. Og det er uden for enhver tvivl, at del er disse breve" Ekstra madet nærmest
direkte skriver af til sin reportage om "Terrorist-rede i Stuuenterhuset" mere end et br senere.

TÆPPEFALD ELLER EFTERSPIL
Jeg tror ikke den omtalte hagekorsforherligende brevskriver fra den okkulte loge,
SolbjergSelskabet. er den ukendle "Thomsen". Men hans entre i huset, hans vxremade og
udtalelser, og mange formodede oplysninger internt om venstreOøjen -lw')f det var åhenlyst al dem
kwme han ikke have fra egen interne venstreOøjsaktivitet - og hans loge- og eflerretninsgbaggnmd,
alt delle peger i relning afbestilt virksomhed overfor bestemle aktiviteter StudentcrhnsCl, ell
virksomhed med kontakt til infonnationer afbclastende karakter om Allin. I3rcv.skrivcTells
rænkespil mod fag1ige anti-racister i Studenlerhuset lykkedes så ikke ved egen krant, men 50..... k,H\
man åbenbart passende presse Allin til at spille med. Og Allin var til (It presse. Var der ikke noget
særligt på spil. sa ville eventuelle urege1mæssigeheder - hvad anåste og o':'lentligt kendte slagvåhen
kan værc i Studenterhuset - blive søgt ordnet i mindelighed, hvad Allin SColll mangcf!rig
Studenterhus~ansvarlig selv måtte have en naturlig interesse i. Allig~vcl Var Allin mcd til ut blæse
del op som en skandale. Mest ubehageligt er det dog, at den okkulte brevskriver fra sin start [lfj
Sludenterhuset fonnår at få nere og flere til at handle på konslmeretllsand mfommtioll om
socialister og, humanisters handlen. Og rart er det heller ikke, at samme konstruerede usandheder
fmdes og genfindes også i Nazisternes og j Den Danske Forenings te1efoeaviser. MuH behøver blot
at tjekke med artiklen "Uvæsenet i Studenterhuset" i Universitetsavisen nr.19, 199.1.

Er der - som også blotlagl- denne meget tæHe "gangster"-forbindelse mel cm okkulte pr.::r~oJ)r.::r i
Studenterhuset og aflytningsskandalen på Universitdet, slJ.ligger det ligefor, at Allins forklnring er
usand på del punk1, at han ITu sine oplysninger om anytnmg fra n,u afdm.k major Jmgcn lIansen.
For fik han dem derfra,l-unne Allin uden problemer gå til sine fo'resattc Fll Universitetet. Del
gjorde Allin ikke, og "major Hansen"-forklaringen kan være Allins onske om ut "11lkke tilhage" J

så tilfælde er baggrunden for anytningen at finde i højre-radikale, nationalistiske gmppc..:ringer i
Allins eget bagland, der er et net afforske11ige loger og skytteforeninger, og hvis aktivitet
udmærket, også uden Allins vidende, kan strække sig lys-agtigt langt ind i FE og PET. Og. ct
bagland Allin med aflytningen af Gammeltoll Hansen opfatter er gået over stregen. Megcl wler for
al AlEn Urr sine oplysninger fra dette soeial-nationale bagland. Sanunen.ll~ngcn mellem
Studenterhusel - de okh.-ulte personers hagekorsforherligcnde akti vitet - og aflytningen styrker ogsJ.,

Jt baglandct for allyIningen er dctte. Og så en lille detalje: Sikkerhedsafdeling E, der foreslår
aJllllringen afundertcgnedc og en anden regnbue.aktivist for deres "rolle ifm slagvåben", gjorde to
specielle ting i dc..:tme forbindelse: for det første at læse op af Ekstra Bladets reportage med ordene
"Ni"lr det slår i Ekstra Bladet, mlJ. det være sandt", og for det andet forvekslede og nedskrev den
mesl aktive kriminalkom.misær i forhorsprotokollen en udtalelse om "fascistisk" aktivitet mod
Studenterhnset til "patriotisk". Pudsigt, for det er slJ.dan den hagekorsforherligende person fra
SolbjergSdskahcl, hrevskriveren, opfatter sin egen rolle - og pudsigt er ogsb, at vi skulle afhøres
til synet af det Israelske flag p~ kOT..lUnisærens kontor!

Teorien 0111 de "fælles fjender" behøver imidlertid ikke en konkret mikrofon for at være sand. Den
er sand i sig selv i kran af, al statsmagten i dct borgerlige demokrati har en implicit interesse i at
beskytte sig mod revolutionær virksomhed, lige meget hvilket fløj, dette måtte komme fra. Dog vil
uskadeliggørelsen af organiserede og autonome venstrefløjsgrupper stå først for på grond af deres
anti-kapitaJistiske indfaldsvinkel, militante cller ej. Det yderste højre er derimod langt hen ad
vejen selv en slags forbundsfælle for politietaten, og dette i kraft af dets selviscenesættc1se af den
n1enneskelig~ underordning ULder staten gennem en "fra oven afog ned" holdning til
medmennesket. Og selvom det yderste højre ogsll altid har været mere krigsliderlig og mcre
våben- og ~pfængstof-fiksefede - til besk)'1tclsc af nationens grænser! - så er der alligevel bedre
plads til dem i det borgerlige demokrati, end hvad der organisk nogen sinde kan fmde plads
indcnfor en venstrefløj, hvor del moralske er til stede selv i dennes yderste led. Til gengæld vil jeg
også sætte grænsen rndlem legitime bevægelser og illetime, kriminelle og terroristiske grupper på
henholdsvis eksistensen eller Jraværet af et moralsk forhold til medmennesket. Et moralsk forhold
er og:-;h identisk med forfægtel ..c af en dcmokratisk nOfTI1- fraværet identisk med tyrani, despoti og
diktatur. De 'aulonome'i Studentcrhusct - og beslægtede autonomt arbejdende - har altid slået for
det førsk. Og med rdtc længe opprioriteret det anti-racistiske arbejdc, for det sidsle vokser
tilsyneladende bare mcre og merc vildt.

Og hvordan det vokser - og ladcr sig stoppe - det slår også og falder med, hvad "Thomsens"
bagland egentlig er? Jeg tror i\lhn ved det. Og derfor vil han ikke fortælle det - derfor mistænkes
han med relle for at snakke udenom.

København 22.december 1993



Nogle korte betragtninger over eget forhold til tidens progressive sTmnrr,;·,~er.

P.T. foregår der en diskussion omkring begreber som autonom OG MILITANT. Ord, der er
et led ~ vor tids progressive bevægelse indenfor det aktuelle politiske spektrum.

Meget kort om eget forhold til dette, skal jeg markere:

Mit langsigtede mAl er at etablere en boghandel med antikvariske bøger mhp. psykologi, film,
teater, filosofi og herunder den filosofi, der er knyttet til socialismen. Derfor vil en del af den
målgruppe, jeg forVenter at være i berøring med, de nutidige aktive fra et politisk spektrUm
til venstre for midten.

Endvidere er det mit langsigtede mål med denne antit.-varboghandd, at den skal fungere som
et fri-rum for meningsudveksling. Dvs., der skal være plads til, al folk indbyrdes er uenige j

og med, de interesserer sig for forskeHig artede sOclaHstiske teorelikere og konkrete strategier
i den foreliggende situalion

Konkret Iwar fri! et sådan .fii-rum for meningsudveksling så vil blive, kan jeg ikke afgare p.t.,
da jeg ikke selv helt ved, hvor jeg selv udvikler mig hen, og jeg ej heller ved, hvad der helt
koncist ror sig lige nu blandt progressive kræfter.

På denne baggrund er det min kortsigtede interesse at va:re i beraring med folk af
forskelligartet socialistisk observans, gennem denne berøring at finde mit eget SL.i.sted, samt
få en fomæmmefse af, hvHken type teoretisk viden, der er behov for, og som findes i bøger,
der kan opkøbes og viderefonnidles gennem et antikvariat.

Det er endvidere min kortsigtede intere-"se at få forskellige socialistiske leoretikere læst, ikXe
rnhp. at kunne dem udenad, men derimod for at 11 et bredt overblik over dcn socialistisk
filosofi. (Lige nu er jeg selv nysgerrig på Djilas, der kritiserede Jugoslavien i l 950'erne, SD.m(
Mao, der har nogle overvejelser over guierilla-krig, samt at få læs! specielt Trotsky).

!1v~:i 2r.g2r e,t J:l.;,-grl"-h, :lutonom, som jeg ikke k~nder, et begreb, jeg ikke forstår i den
forstand, at jeg ikk~ ved, hvad en person, der kalder sig aUtonOllI, selv m':ncr ".' ·,.~rc~

så kan jeg ikke forholde mig til det autonOme ved ...t sige, al jeg enten er for eller imod.

Tilsvarende med ordet militant. Jeg kan hverken sige ja eller nej til noget militant, da jeg
gJ.I1ske enkelt ikk~ ~;ed, hvad det betyder at være militant.

Del er endvidere heller ikke sådan, at jeg lige nu absolul skal vide, hvad ord SOm autonom
og militant konkret dækker over.

Generelt er det således i en politisk kamp, at den afmagt, SOm kampen SrJger at rette op på,
da må der på nogle tidspunkter tages metoder og midler i brug, som ikke umiddelbart er
velsete af de herskende. Disse nUdler, hvad enten det er politisk 'Verbalargumentation eller
manifest slag-udveksling på gade og vej, vii blive udskældt af de herskende i det sprog og den
"offentlighed", de herskende besidder. Eksempel. Før samarbejdspolitikkens sammenbrud i
40'erne, da var en sabotør kriminel, efter dette sarrunenbruddet, da var de samme mennesker
frihedskæmpere.

Mit eget ståsted et erfaringsmæssigt al kæmpe helt konkIet, hvor jeg befinder ~g geografisk.

I
li
i
l
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Termitter

Tak til Redaktionen for Husavisen. Det er el

længe tiltrængt forum for udveksling af
oplysninger og meninger, som forhåbentlig vil
blive benyttet flittigt afhusbrugeme.
Første nummer havde mange interessante
indlæg og en del knap så læseværdige. D~t

slog mig, at Redaktionen udviste en kedelig
tendens til at ville "fylde ud" med genoptryk
af gamle hus·skrivelser. Det er min
overbevisning, at dette hurtigt vil kunne
forhandle avisen fra et letoverskueligt
infonnations og debat-blad til en politisk
kampagneskrift som ingen gider læse, og lad
os da prøve at undgå dette.
Ikke dermed sagt, at Avisen ikke skal
indeholde klare politiske tilkendegivelse
Dette kan slet ikke undgås, men lad i det
mindste indlæggene have en eller anden
forbindelse med, hvad der sker i Huser i
stedet for blot enddøse omformu\eringer af
socialistiske dogmer og floskler.
Disse "genoptryk" har en vis forbindelse med
et andet indlæg i l. nummer af Hus:wisen, der
vakte min interesse; nemlig en gennemgang af
4-5 idealtyper af Husbrugere, hvoraf kun
"Idealisten" fik nogle af disse velkendte
positiv floskler med på vejen. Hl::laf kan mali
formodentlig slutte, at Redaktionen opfordrer
de der føler sig omfattet af de resterende
id~llyper til enten at ændre stil eller ændre
opholdssted.
Der blev bia. anvendt dyre-metaforer til at
beskrive disse idealtyper, og da jeg føler, at i

. hvert fald en idealtype ikke blev præsenteret,
vil jeg supplerer:

TERMITTEN: Disse små hvide myrer er
karakteriseret ved deres evne til samarbejde
og deres imponerende udh?ldenhed. de er. i
stand lil selv i vanskelige lider, at grave sig

ned i jorden og overleve på ganske lidi føde.
Arbejderne, der er blinde, lever som regel
hele deres liv under jorden og bruger tid til at
skaffe føde til dronningen og made larverne,
og hele termitsamfundet forsvar~.~af de
aggressive og veldisciplinerede Soldaler.
Termitter er i stand til at påføre en bygning
betydelig skade, og når de først har fimdet ex_
et hus vil de blive ved med at grave i
fundamentet og udbygge deres termitbo.

David Kendal

Rt:daJ"ivn;:! b,:mærkning.

Det skal bemærkes, at Jespers indlæg ikke
nod\"endi<>\·is e: dækkende for redaktionens
hol "·,,·n<> "'som ~~t fCj·Jat>tim frerngår af Davidsw"",. :>~.

indlæg.

Omkring "Genoptryk" af
historiske dokumenter:

Svar til David Kel/dal.

Vi har som bekendt fra redaktionens side
valgt at "genoptrykke" forskellige indlæg fra
Studenterhusets hislorie. Dette skal ikke, som
David gør det, betragtes, som en måde at
"!)rlde Husavisen ud på", men som en vigtig
opgave, også H'Jsavisen har et medansvar for.
Opgaven rummer mange vigtige aspekter,
OiclIjeg skal her nøjes '·,·:d ,l{ riU:vne tr;:: afde
for mig at se vigtigste:

l) StudenterhLSet blev som bekendt ikke
bygget op på I':n dag, ej heller er det et hus
som unjversitet~t i al sin godhed & kjærlighed
har skænket os. Huset har en lang historie bag
sig med hårde -<ampe, nederlag og sejre. For
derfor overho'led at kunne forståJbegribe
hvad studenteihuset er for en størrelse,
hvorfor stedet ser ud som del gør, hvorfor
den demokratiske struktur i huset er opbygget
på netop en bestemt måde, hvorfor vor~s

forhold til universitetet antager netop den

karakter den gør i dag etc. er det bl.a. vigtigt
kende historien bag scudenterhuset. Det er en
jormidlingsopgal'e som stiller særlige krav til
de personer der sidder inde med denne viden
(de "gamle" i huse!), men det er også en
opgave som Husavisen må tage alvorligt. Vi
har som Husavis muligheden for at række
bredt ud, og mulighed for at bringe de
historiske dokumenter som måske kun få har
anet eksisterede og som miske endnu færre
har haft mulighed for at læse.

2) Udover at et "genoptryk" af de historiske
dokumenter varetager en fonnidlingsopgave,
ligger de også op til en diskussion af husets
historiske erfaringers betydning. Altså
spørgsmålet om hvorledes vi bygger videre på
de erfaringer der allerede er i huset i dag.
Hvordan undgår vi at lave de samme
fejltagelser to eller flere gange ? Hvilke
muligheder og begrænsninger udsiger
historien noget om ?
En viden som er vigtig at have med sig i det
fremtidige arbejde med at opbygge og udvikle
et levedygtigt: studenterhus.

3) Historiske dokumenter er også at betragre
som en mulig indfaldsv~nke\ til at diskutere de
mange uenigheder og modsætningsfulde
interesser der ligger mellem folk og grupper i
studenterhusel.
I de historiske dokumenter kan man læse om
de drømme, ønsker, perspektiver etc. som der
gennem tiden har været \ huset. Interesser
som stadigvæk er tilstede i huset, og som der
næsten med garanti ikke er fuldstændig
enighed om i dag_ Men hvori ligger
uenighederne ? Og hvis man ikke føler sig
dækket ind af de drømme, ønsker og
perspektiver som huset gennem sin historie
har udviklet: Hvilken retning ønsker man så
et studenterhus skal tage?
Der mangler i høj grad en kvalificeret og
indholdsmæssig diskussion i huset om dette,
og de historiske dol...lImenter kan her være
med til at fremme en sådan.

På modsærningsfuld vis tror jeg også det er
sådanne uenigheder Som beskrevet under
punkt 3, at David forsøger at tage op, når han
kalder de historiske do\-.-umenter (Dg derved
faktisk hele studenterhusets historie) for
socialisliske dogmer & floskler og frygter at
Husavisen bliver til et_ kampagneskrijt".
Davids indfaldsvinkel bliver blot en bestemt,
meget uheldig og ikke særlig konstruktiv,
måde at behandle de uenigheder og
interessemodsærninger der eksisterer: Nemlig
ved at ligge op til at vi helt s/opper
diskussionen.
Det er desuden karakteristisk at David i sin

argumentationsform på ingen måde forholder
sig indholdsmæssigl til uenighederne, og det
vil glæde mig hvis David til næste Husavis
ville forsøge at forholde sig til dette på en
konstruktiv måde. Altså noget med hvor,
hvordan, og hvorledes David helt konkret
og indholdsmæssigt er uenig i det givne
historiske dokument, sammen med nogle
tanker omkring hi/ke drømme, ønsker og
perspektiver hall mener det er vigtigt et
studenterhus skal rumme.

Karsten

svar til David:

Termitter i Studenterhuset ?

David besk.:-:'ie:- i sin reaktion på min artikei i
sidste nr. af Husavisen en idea[type, som
angiveligt mangler: termitten.

For ikke at debatten herom skal blive rent
polemisk, er det rIDdvendigt indledningsvis at
gentage, hvad det med "ideahypiske
interesser". kan være godt for - nemlig at
støtte en dialog om interesser; "som. et
udgangspunkt for et arbejde hermed vil jeg
forsøgsvis opstille 5 idealtypiske relevante
interesser. Disse skal ikke forståes som lig
med konkrete personer eller grupper, men
som analYIiske abstraktioner (Husk det!),"
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De 5 opstillede interesser fuldender ikke
billedet. Jeg er (ex. blevet gjort opmærksom
på at "kulturinteressen" ikke er beskrevet.
hKultur" - er et meget vagt begreb, men

.benyttes ikke desto mindre meget ofte i
debatter og politisk argumentation. Men hvad
er pointen i "kulwr"-arbejde? Og særligt:
hvad er pointen i kulturarbejde i
Studenterhuset? Som omverdenserkendelse
eiler oplevelse, der går ud over rent
intellektueVformel viden(-stilegnelse)? Sam
handle- og oplevelsesfællesskab på tværs af
interesseforskelle? Som en chance for
mennesker til at møde hinanden omkring en
fælles interesse? Eller ...? Lad os få ct indlæg
herom!

Angående "termitter":

Du benytter "termiuen"som metafor, som
beskrivelse af nogle særlige menneskelige
virksomhedsformer. De fremhævede træk ved
termitters adfærd og organisation fremstiller
du som "idealtype". Du forbigår her, at den
sammenhæng du skriver ind i - min artikel i
sidste nr. - omhandler typiske relevante
interesser. For at analysere, hvilke interesser
ift. huset en termit må have, så lad os opholde
os et øjeblik ved termitter og deres måde at
leve på.
Det, der kendetegner en termits
virksomhedsform er indfangetheden i et
ikke-bevidst, umiddelbart og individuelt
forhold til proouklionen af egne
livsbetingeiser. Den enkelie terwits
virksomhed er ikke rettet mod et fælles
produkt, men er "afliring" af medfødte
virksomhedssekvenser som automatiske svar
på sansepirringer. Derfor kan termitter kun
virke under bestemte snævre betingelser - og

. kan kun bygge termitboer. De er altså
indfanget i en naturlig omverden, hvor de
hver især blindt handler på. hvad de støder
ind i. Og ingen af dem aner på forhånd, at det
er el termitbo, de er ved at bygge.
Denne måde at leve på adskiller sig væsentligt
fra den måde mennesker lever på (- om så
meget af vores samfundsliv alligevel er
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præget af individuel udleverelhed).
Menneskelig livs(re)produklion er netop
kendetegnet ved at være kollektiv og
foregribende, dvs. at de enkelte individer
handler ud fra forestillinger og viden om
hvilkel produkt, den individuelle virksomhed
indgår i skabelsen af, samt a\ disse
forestillinger og denne viden opbygges
kollektivt.

"Termitten", som du beskriver den, kan jeg
ikke se som et forsøg på at fremstille en
interesse i Studenterhuset. Snarere er det en
beskrivelse af aspekter af nogle mennesker
adfærd som denne fremstår for en, der ikke
anerkender disse handlingers (eventuelle)
perspektiv. Hvis der bag virksomheden ligger
et perspektiv p begrundede forestillinger om,
hvad virksomheden skal afstedkomme - må
vedkommendes interesse bestemmes ifl:. dette
perspektiv. Hvis der imet perspektiver med
virksomheden, - eller hvis perspektivet er af
privat karakter - indebærer dette særlige
interesser ifl:. en fælles sag som et
Studenterhus, fx. interesse i at få lov til at
passe sig selv uden al blive spurgt om
perspektiverlinleresser.

Jeg går ud fra at du i din beskrivelsen af
"termitten" hentyder til bl.a. mig; jeg kan i
hvertilfælde nikke genkendende til dele af
beskrivelsen, men jeg ser mere fremstillingen
som beskrivende aspekter af de
ar:'cjd3bc:i:lgdser, sam Studenterhuset For
nuværende udgør, fremfor som en fremstilling
af mine interesser i et Studenterhus.

At du beskriver min og andres adfærd som
blind, aggressiv og nedbrydende forstår jeg
sådan set godt. Der er mange forskellige
projekter og visioner i og med huset, og vi to
trækker oftest i forskellige retninger. Jeg
kunne - set fra mit standpunkt - også kalde dit
arbejde i Studenterhuset for "blind, aggressiv
og nedbrydende", det tror jeg bare ikke
bringer huset videre. Lad os i stedet tage
udgangspunkt i, at vi er uenige, og derfra
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snakke om, hvori denne uenighed består. Og
lad os i debatten herom skelne mellem vores
egne interesser og de, som Uni udtrykker.
Selvom Nathan, Rastrup Andersen, AJlin eller
en anden fra Uni fortæller os, at de synes at
det er vigtigt, at Studenterhuset ser ud på en
bestemt måde, skal vi ikke automatisk arbejde
på netop det, som om vi var betalte
embedsmænd uden egen vilje. Eller termitter.

Afslutningsvis vil jeg så svare ud fra, hvad jeg
gætter på, at dit indlæg er en reaktion på.
Ja - selvfølgelig er det mvprovokerende at
beskrive en ideallypisk interesse som
"idealisten", og jeg tænkte selvfølgelig bl.a.
på mig selv, da j~g skrev den.
Men jeg har også andre interesser ifL
Studenterhuset, end de, der udtrykkes i
"idealisten". Jeg; er også "karriereinve", idet
jeg i huset ser arbejdsmuligheder,
Iworigennem jeg kan lære noget, som jeg kan
bruge i andre situationer senere i mit liv; jeg
er "tavs" idet jeg også har tanken "så lad os
da bare få lov til at arbejde i fred uden alt det
bovl med resten af huset". Og jeg er her da
også "for sjov" (- selvom jeg sjældent synes,
at musikken er fed). Hvad angår
"antirationalisten" kan jeg ikke direkte se mig
selv heri, men er ikke uberørt at den situation
af hemmelighedskræmmeri, som - ifølge min
opfattelse - er kommet til huset med SMS og
Yggdrasill.

Til dette vil nog~n måske indvende: "Og hvad
så - alk hc;:- vi v~1 sammensatte interesser. og
så kan ingen ekskludere hinanden på den
konto."

Talen om idealtypiske interesser er ikke med
henblik på at ekskludere nogen, men på at
fremme en snak om, hvad vi ønsker at udvikle
Studenlerhuset :.il. Og her synes jeg, at d.el er
oplagt at "sammen med andre at arbejde ud
fra en faglig og demokratisk interesse i
udviklingen af en videnskabelighed for en
bedre verden" e'r et perspektiv at arbejde på,
og al interesser, heri må være den primære.
Og det er mit håb, at alle kan genkende denne
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"idealistiske" interesse hos sig selv, og lade
den være drivende i Studenterhusarbejdet
fremover. Da vil det nemlig være muligt at
arbejde videre uden gensidigt at begrænse
hinanden - ja måske kan man ligefrem
gensidigt stølte hinanden i arbejdet, ud fra
indsigt i og tiltro til, hvad de andre arbejder
på at skabe.

Jesper

~i~tuti~lte
doklÆmel'ltel"6:"

Pressemøde IO/S -91 ;

srUDENTERHUSET

"Vær ikke bange for al stode panden mod
en mur - hvem siger, at det er muren, der
holder"

Tiden er ikke rig på positive historier - så her
er en;

historien om Studenterhuset.

60' eTne: Jfm. Universitetets planer om
udflytning til Amager planlægges oprettelsen
af flere decentrale studentercentre, primært
med henvisning til studentens isolerede liv,
frafald osv.

71: Studenterrådet (SR) og
studenterbevægelsen bredere set begynder al
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Ordinær geueralforumling,
Stlldenterhu5el København

26. seplen1ber 1992

Desuden vil det allerede indf(Jrte medlemskab
for husakti .... isler sikre el mere stabih demo4
kratlsk milj(J i Studenterhuset.
r-.red ovenstående ser vi umiddelbart. at det
aktuelr problematiske i huse! kan overvindes
på en konslruktiv måde. Det .....il nemlig gore
det muligt at stoppe, "Blame Ihe Victim"
logikken og andre u....ærdige handlenormer.
når den eller de optræder. Og alle tælles
krælter vil igen kunne bringe husel videre.
Delte er endvidere ikke bare et håb. Overho·
vedel har arbejdet med konflikren allerede i
praksis medfon udviklingen af et konstruktivt
arbejdende studenterhusmilj(J. Men arbejdet
med konHikten har også vist, at der skal
bruges flere resSOurcer til at sikre stormudets
arbejdsduelighed. Denne væsentlige opgave
for det kommende er der taget hul på.

b • mulighed for udelukkelse. eventuelt tids·
begrænset, .\f medlemmer i tiltæ\de af svig og
disreipekl overfor husets. tbrm~lsparagrat:
dets værdier og .andre medlemmers personlige
integritet

a • en opstramning af husets tbrmålsparagraf,
der sikrer abenhed, demokrati, respekl for
andres politiske, religiose og filosotiske over
bevisning.. samt etniske oprindelse, hvorunder
racistiske, fascistiske og nazistiske holdninger
og handlinger er uonske!.

Derimod er der blevel sal fokus på åbent at
involvere alle relevante paner \ en revi.
sion/opstramning af husets vedtægter på to
områder:

at deres eneste handlemulighed til lusning af
denne kontlikt har været seh'læoten: selv at
smide den eller de ud af huset, som 3benlyst
og ved brug af "Blame the ViClim" .\ogikken
s.abolerede husets demokratiske fora "'len at
bruge seh1ægten som losningsmiddel er at
fonsætle en demokratifjendsk handlemåde.
Derfor er den ikke ble....et an ....endt.

==".=,,-=----=,-,-==-=o-=-j
L.

Der påhviler garr:le husaktivister et ston
ansvar for ikke .allerede fm starten at have
... iet ovennævnte "Blarne the Victim"~logik

<-len fornødne opmærksomhed. De greb kun
ind, nSr del angik andre, og ikke dem selv
Der.·ed gjorde de del også legitimt, al en
sSdan handlenorm kunne får lov .at etablere
sig i huset. De så det kun som frustration
over det svære i at lære et slon hus at kende.
og alle ska! have chancen ~ og ikke, som det
også er og kan ...·ære. en måde Skjult at sæ~te

egne priv.ate intere:iser igennem på.
Et ansvar for tingenes tilstand på dette
ornråde må også placeres hos nye husaktivis·
ter Her har der været tale om, at disse har
s\illet det bereHigel1e krav lil alle husaktivister
om. :l.t man skal behandle hinanden ordentligt
Men nye husaktiviner har i h(Jj grad ladet del
være ved dette og ikke sugt grundene tit
hvorfor der har v;eret konllikl imellern de
·Involverede. Nye husaktivister har mao
undladt at afklare cg tage stilling lil. hvad der
kan sig.es al vær~ legitime fællesinteresser.
hjernhorende i Studenterhusel. Og hvad der er
private særinteresser. Der.·ed har konJ1iklen
få~t Jov at fonsætte som særskilte parters
pri\'ate problem.
Også Studenternuse\s bestyrelse bærer el
ansvar for. .al det e,- kommet så vid\. Af angst
for ikke at tilgodese alles interesser har besty·
relsen sogt "at deie sol og vind lige". ~len

hermed er bestyreben kommet til at lade hånt
om. al husets akti"isler mj respektere hinan·
den, også i de fælles .arbejdsprocesser; Og at
den eller de, der disrespekteres. ikke nod....en·
dig ...·is selv "har v.~rc! 12de om det". D~!"m~d

har bestyrelsen bidraget til, al "Blame the
VicliOl" har Set lov at fOr1sæne som norm i
buse!.

Del sanllede resultat af ovenstående proces
er, at husets demokratiske procedurer er
blevet undergravet. Den givne konsensus
omkring, at huset ikke kan bruges til privale
formål· inklusiv a.t bruge huset til hetz mod
andre. er i praksis blevet sat ud af kralt, i
samme grad som disrespekt som norm har
fået lov at overlejr~ og regulere husakli .... isters
forhold lil hinanden. Del eneste forsvar. der
kan medgives demokratiske husaktivister. er,

indtjening eller pri~'ale organisalioner. Gamle
husaktivister har henholdt S\g td hmets histo
rie og husets ~·edtægter. og fastholdl, at det
f.'"t:'lIes i og tor huset er det centrale omdrej
n·lOgspunkt. og iII den personlige egennYlle
må komme som res:Jllat af dette arbejde. Der
har som sådan, bredt i Studenterhusel. ikke
været nogen åben ,grundlæggende uo .....erens.
stemmelser på dette punkt· men måske nok
en lukk.:t. Så des .....ærre har taklingen heraf
fået lov at udvikle sig derhen. hvor ringeag.
tende, hånende og voldelige ytringer har fiiet
lov at passere i en sådan grad, at det ikke j

fæ.Uesskab har værelinuligt al stoppe endeligr
op. De husaklivisler, der har argumenteret
ntod private forn:ål i Studenterhuset, har
primæn forholdt sig til del sagslige. dvs hvor.
dan man i fællesskab kunne bringe det
tværfaglige, sociale og kulturelle videre Og
så samtidig håbet på, at gentagen udtrykt
dlsrespekl for andre og for husets etabkredt.:
fælles værdit:'r, ville ;;5 i sig sel ...· igen. når der
ikke blev gåel j clin,~h på sel ....e disrespekten
Delte må l dag erkendes SUl n en
grundlæggende fejL i\-lidler og nHil i arbejds
processer hæn~er sammen, cg uden en
ordentlig arbejsproces ej heller ordentligt
skabte mål,- så sdvf(JJgelig må der gribes ind.
når disrespekt 0plræder og genlager sig Den
disrespekl, der har været på tale, er mest
kendt under det engelske uutryk "Dlame the
Victim". Dette omhandler dels, at den der
disrespeklereslhetzes stilles lit al\sv:\r for
samme, &. at den der frues med vold selv har
været uden om del; og dels at personer forer
sig frem _~om offer, og med denne C'!r<::rSlJll~~

ser der legitimt at nedværdige, håne eller l)'\.-e
overfor andre.

Med en sådan logik i huset, der belyder at
den personlige Integritet ikke respekteres, er
hver enkelts faglighed og overhovedet faglige
diskussioner blevet underkendt i deres bidrag
til fælles udvikling af vores samlede betingel.
ser som studerende i Sludemerhuset. Det har
været Svært kontinuerligl at arbejde med det
fælles, når der hele tiden har været en sump af
krænkende provokationer at bevæge sig igen.
nem.

De senere år har imidlertid også 'lærer
konfliktfyldte år Der har været opgave på
opgave al Jose. og sarnlidig har der været et
væld af forskelliganede interesser at holde
rede på og tilgodese på bedst mulig vis. De
enkelte studerende og deres aktiVitetsgrupper
har derfor ikke bare kunnet arbejde med deres
egne forhold, men har som præmis _ og forud
- for egel virke været nodsaget til at arbejde
for, at der også blev til .....ejebragt belingeiser
for, at andre og. tlere kunne benylte huset
Samtidig har huset haft meget få, og på flere
områder sIer ingen. midler til rådighed, hvilket
har trukket meget store veksler på den frivilli.
ge indsats. Det kan derfm ikke undre, at der j

perioder har været konflikter mhl, hvordan
der SKulle arbejdes videre med de fælles ting.
Dette har selvsagt - af ressourcemange! og
udmattelse ~ givet anledning til situationer af
frustration hos husets aktive folk.

Problemer og frustralion er generelt blevet sel
som udlryK. for tilspidsede konflikter. Sådan
ne kan loses gennem et starre og bredere
fælles loft. De kontliktende interesser er
derfor i fællesskab sogt udredt mht, hvordan
de og huset kunne berige hinanden. Således er
det gang på gang blevet muligt at luse tilspid
sede kontlikter på en lilfredsstillende måde,
således at arbejdsprocesserne i huset kunne
afVikles ordentligt og under gensidig respekt
for hinandens personlige integritel • men dett~
endnu med undlageIse af een konniki, der nu
i en lang periode har kunnet fure el slags
selvstændigt liv i huset. Del er en konflikt,
der omhandler om huset kan bruges iii private
formål eller ej, fx brug af huset til privat

FÆLLESUDTALELSE FOR
MEDLEMMER AF STUDENTER

HUSET.

[ de senere år har Studemerhuset gennemgået
en voldsom udvikling. Fra at være et hus i
dvale fra dets start i 1984, ventende på under.
visningsministerens endelige godkendelse, der
først kom j 1989. og frem lil j dag, hvor huset
har opnåel driftso.... l.':renskomst med uni ....ersi.
telet, er huset vokset til al være et levende
sted for studemeraktiviteter.
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En særhg konflIkt har ·Im'.dlert·ld ·lkke en~l1u

kunnet linde en løsning. Det er en konflIkt,
der i personaliseret form har omhandlet folk
fra Regnbuen ift: folk fra S~[S, Dette er imid·
lertid ikke den eneste konHikt, der ikke har
fundet en løsning Der tænkes her på den
gamle konflikt m;l\cm folk fra bestyrelsen ift
folk fra cafegruppen, h,,'or striden særligt gik
mellem Johan Hansen og ~torten Svendsen
på det punkt. der omhandler cafeens autonO·
mi. dvs om cafegruppen skal forblive b~slY

relsens gruppe og pengetank. eller om
cafegruppen skal være autonom og indgå i
huset i repræsentantskabet på lige fod med
andre gruppen. En tilståelse af autonomi til
cafegruppen vil nemlig betyde. at bestyrelsen.
for at øve indflydelse, må gå via repræsen
tantskabet eller oennem stormoder og gene
ralforsamlinger, ~ medens cafegruppen så
primært står til ansvar overtor repræsentant·
skabet, slOrmøder og generalforsamlinger, og
fprst i anden omgang til bestyrelsen Denne
sidste konflikt endte. da Morten fra cafegrup·
pen - og med standpunktet autonomi • trak
sig fra huset. Og der er ikke senere nogen.
der har taget det op. Det er dog ikke mit
indtryk, at dette løste konflikten, Den blev
bare begravet. Og dermed også sagt, at j:g
opfatter den som en strukturel problemstil.
ling.

Det fæl\es for de to k01"lfiikrer • som har vid\
forskellig omdrejningpunkt • synes imidlertid

TO KONFLIKTER

I Fællesudtalelsen nævnes det. at del ikke kan
undgås, at det kommer til konflikter, når
mennesker skal pro.. e at arbejde sammen Der
er derfor vigtigt at arbejde ordentligt med
konflikter, idel de peger på noget omstridt.
der kræver en fælles afklaring og personlig
stiJlln"taoen Løsnin" af konflikter er derfor
forud~æt~ingen for, ;t arbejdet kan gå videre
på den bedste måde

denne sammenhæng er Studenterhusets histo·
f te, og det er min e'1en historie i Studemerhu·
sel. idet jeg selv er part i den konnik!, som
Fællesudtalelsen sigter at løse

Som een af de. de! har været med til al
formulere fællesudlalelsen. skal jeg give den
nogle ord på vejen. J.eg vil pmve al sætte den
'lnd i den sammenhær g. hvor den· ud over på
generalforsamlingen .. også hører hjemme. Og

Det folgenJe op/æg ,!r ykrevel som lalepapir
ri/ dell nys ol.'erSIGeJ.-: ge;:eralforsantlillg. Da
Ja ikke \"ar tid liJ, ,')1 del kUli/le siges i sill
helhed. bringes def derfor her. Og Jet brill
ges ogStl fordi del indeholder nogle mere
gt"llt!re/le belraglJliJlger Ol'er eJJ særlig
p,.oblt'III.~'tillillg:del 1,hyrliges problem.

VEDRORENDE FÆLLESUD
TALELSEN PA.·GENERAL
FORSAMLINGEN.

-------
Si/tlO,1 Agger

åber at Studenterhuset er med til at
e nooel af de'\ udbredte fa idi,oti som

træde 'be;de frem på nere i utter. Jeg
har alti tragtet de studerend m en form
for "sa dets dårlige sa ighed". De
studerend er emner op, s man forsøger
at neddysse er de tager ng lil tingende
på en utra el måde uset med sine
udmærkede u af iteter har netop
mulighed for de All per af studerende
kan deltage i deb samfundet omkring
huset kan via Studt: uset få en føling med
hvad de studeren ænker og roler om
forskellige emner. r fuld tilfreds med
husets udvikling s den følger de frivil-
liges krav om ering og fonsat
morskab og ( cl deres virke i
huset. Der er med forskeli"lge
bacl'Orunde o og huse!. Del

00 ,

giver nu e en sa længe
saglighede es. er jeg
sikker på ·sendom
ovenpå
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avisen nr, I juni 1992,
nen opfordrede de nye

er til at skrive et IiJle
elv og begrundelse for at

tyreIsen, har jeg valgt at følge
estyrelsesmedlem.

som næ
ligeledes r
hvilket har
samarbejde
Derigennem er
Nations Highj
beredskabsstyrke, s
med humanitært arbe
kriseramte områder fx.
lia o.lign. Endvidere arb
el rådgivende ingeniør-ti
AV-midler. Det har givet ml
udstationeringer i Afrika o
bl.a. via Danida. Sidst bruger je
(primært de laTlge ferier) som
hvilket giver en del spændende og
ve/ser. Nok om mit ego!

Hvorfor jeg v'll være med
bestyrelse?

r statskundskab på 3 semester,
af cafegruppen og har fungeret som

eant for bestyrelsen sinden sidste gene·
orsamling. Jeg har påtaget mig arbejdet

om PR·ansvarlig. som nok ligger j naturlig
forlængelse af det arbejde jeg har lavet hidtil i
Studenlerhuset, feks ansvarlig for medlems·
egistreringen. udarbejdet Studenterhus.ets

mester Brochure (læs andetsteds i Husn...i
og andre småting_

n r1)in (Id i Studemerhuset har jeg
ennem 4 år som insrruktor i selvfor·
klub i Gentofte. hvor jeg fungerer

mand i klubbens ledelse. Jeg er
eofficer i civilforsvarskorpset,
irket at jeg har fået næn

Dansk Flygtni[lgehjælp
tilmeldt UNHCR (United

isioner for Refugees)
bestyrer og arbejder
i fx Hygtning~lejre i

atien, [rak, Soma·
r jeg free·lance i

om konsulent i
leve1ser med
lellemClSten,

del fritid
lIstatisi,
·e ople·

v, Leif

d

Venlig hilsen

"Sludenterskak"
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at være, at det for udenforstående var
nærmest umuligt at komme Iii klarhed over,
hvad de handlede om. Nu ved jeg ikke, om
der var nogen, der bad bestyrelsen og
cafegruppen om at Jade konflikten ligge; men
der er i hvert fald mange, der har bedt folk fra
Regnbuen om at lade konflikten ift bestemte
foik - Per Olsen og Pelle Buh} - ligge. Og så
starte på en frisk. Og det med det omtalte
argument, at det var umuligt at komme til
klarhed over "stridens æble", Og endvidere
også med det argument, at der var andre og
mere vigtige konflikter og opgaver, der
forsvandt eller blev underprioriteret.

STRIDENS ÆBLE.

Dette har så endnu ikke været muligt, men
del er mit håb, at Fællesudtalelsen kan Jose
konflikten. Stridens æble er her placeret i
modsætningen mellem, al det fælles i huset er
det centrale omdrejningpunkt, hvor den
personlige egenn)1te må komme som resultat
af et arbejde hermed, eller om man kan kræve
at bruge huset til rent private formål, og det
uden at man s.kal forholde sig lil det fælles i
og for huset Der har som sådan aJdrig været
en åben formuleret uenighed herpå: det er det
fælles, der har været det fælles ud talJe stand
punkt

Men som den involverede part har del allige
vel været en strid om en fen- pr'lYat forholden
sig, der har været omdrejningspunktet.
Kronen på værket i delte er den ret åbne
opfordring i Per Olsens brev til sidste
stormøde til at likvidere mi~, for herefter at
kunne hoste historiens hyldest og bifald. Jeg
citerer: "Del er i øvrigt Per Olsen opfattelse,
som Crowley Scholar, at Hr. Kalle Birk
Madsen minder ganske meget om den beryg
rede propagandist George Sylvester Vie reck,
som var Kejser Wilhelms og senere Adolf
Hit\ers første mand j den amerikanske kontra
spionage; og som AJeister Crowley, og senere
den allierede kontraspionage, så sig nødsaget
til al svindle, siden standse. Viereck var kendt
som en mand med store talegaver. manipu\ati
ve evner, en gruppeindpisker, ingen moralske
skrupler, total fanatisk loyalitet med sine
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mestre, og så troede han al han var meget
klog Som aJle der er ofre for overmod blev
Hr. Viereek til slut den lille. HisLOrien
dommer ham som en politisk charlatan &
skurk. eftertiden er l<lknemmelig mod de der
salte en stopper for de tyske stormagtsplaner"
(Kort notat til grupperne i Studenter-Huset,
til Bestyrelsen, Rektoratet &:c, sep 1992.
s.3).

STARTEN.

Det stiHlede ellers tilforladeligt Det startede
med at Per kom tit et hus mode. Det ...-ar for
cafeen havde åbent mere end nogle uger eller
månedsdage om åre!. Med sig havde han en
komakt med mange små bogforlag, bIa socia
listiske. sagde han. Huset ville kunne tjene lidt
penge på at sælge dem. Og hLln havde ogsa
cen, der kunne stå og sælge dem - men
selvfølgelig skulle han have noget for det.
Den person var PeJle. Husmodets standpunkr
var, ar det var en god ide - mange studerende
lever nærmest af at æde boger· men det
bedslt: var, at man ikke fik penge for at sælge
dem. Indtjente penge måtte samlet g~ til
huset. Desuden var der problemet med al
sikre bøgerne. når huset stod tomt om natten
Udgangen på husmodet blev. al Per, Pelle og
en person fra huset skulle arbejde videre med
ideen ~ og de problemer der var blevet nævn!
- og sa melde tilbage med en modelskitse ti\,
hvordan det i praksis kunne foregå. Der kom
aldrig en tilbagemelding - ikke før lang tid
efter og i forbindelse med andre sager, hvor
folk j huset blev beskyldl for at have jordet
idf'en!

OM UHYRLIGHED.

Man kan spørge sig selv, hvorfor femden det
overhovedet kan komme så langt ud. Og mit
bud pa dette er. at der fra starten af har været
nogel uhyrligt på tale. Og ved noget uhyrligt
vil jeg forstå noget, der går over den menne
skelige forstand, sam! at der tigger noget
umenneskeligt til grund, som man værger sig
ved at tage ind, se på eller hme, eller overho~

vedet tale til. Jeg skal give to historiske

eksempler: eet hva(\ angår Stalin. og ee! hvad
angår jodeudrydelsen i Hitlers koncentrations
lejre.

Det forste angår den jodiske ghetto i Warsza
wa under 2. verdenskrig, hvor den af nazister
ne krævede jødiske ledelse, hvis tyngde lå hos
de religiose overhoveder. så sig stillet i den
situation, at de salpe eller udleverede gruppe
for gruppe af deres egne for at stille nazister
ne tilfreds. Nænnest som en forhandling
mellem to rationelt ..ænkende parter. Fmst
blev de gamle udleveret. så de syge, så borne
ne osv osv. Men nedenunder denne rationelle
forholde n sig lå og;å deres viden om "EndIo
sung", men denne var for uhyrlig til at kunne
dan'ne grufldlag fCf forandrende telrtker og
handlinger

Del andet eksempe! ang5r Stalin. Stalin var,
sammen med i enin og 22 andre
centralkomite-medlemmer, med til at
gennemfore Oktober-revolutionen I 1917
Lenin dor 7 år efter i 1924, hvor StaJin
kommer til. l>.len allerede i 1940 er der kun
een person tilbage af de oprindelige 2-t
centralkomite-medlemmer. Nemlig Stalin. Et
par stykker er dod en naturlig død; et par
andre er blevet myrdet af endnu ukendte;
mens resten er blevet henrettet - og henrettet
af Stalin selv på konstruerede anklageskrifter!
Man ma sporge. hvordan det kan være
muligt, at en hel g~neration- af ledere - folk
der har haft en stor viden om historiske
processer· lader si5 kore ud på et side!'opor,
for al blive likviderer cen for een. Og det
eneste svar. jeg sYiles nå, bare lidt af en
kerne. det er, at de; var over deres forstand,
at der i deres midte. i deres egen gruppe, sad
en person. der kun havde eet for oje: sin egen
bureaukratiske magt i bytte for deres eget
blod - fremfor det, som det handlede om og
som man var sammen om: produktionen af
frihed.

Del, jeg vil sige med disse to historiske
eksempler, er, at noget i historien gjort åben
bart kan !'otilie een overtor forhold, som man i
sin .... ildeste fantasi ikke tror. al man kan
mode. Man fornæ~,ter en virkelighed, fordi

den er for uhyrlig. Og hvor tanken om. at den
kunne være tilfældet, ikke får tov at blive
rænkt, således at der bli .... er handlet fOl at
afklare, om det er tilfældel eller ej - for det er
for sent!

Uhyrlighed kan derfor siges at være knyttet til
\ilintetgorelsen af ens egen faktiske ek5istens.
i\-'lan kan så være 'skrækken' for at andre har
delle på sinde, og det vil ses overalt, hvor så
flugt elter angreb bliver eneste handlemotiver
Eller også kommer man siet 'Ikke i nærheden
af del uhyrliges problem: man ser kun proble
mer og samarbejdskonflikter som værende
udrry~ for forskellige og eventuelt diverge
rende interesser, der på en eller anden måde
må kunne sammenarbejdes.
Ovenstående problemstilling kan ....el siges at
være problemet om magt/vold contr~ demo
krati. Og skal demokratiet vokse, må det
derfor være i stand (II ordentlio\ - og dette vil
ol!så sige demokratisk - være i stand til at
trænge ;lagten og volden ud af de menneske
liue relationers domæne Ud fra det
f;rudgående kan man også. sige, at del:' h....or
magt og ...old viser sig, det er ved disresoekt
for det som forhold også er i sig selv dvs
gennem krænkelse af tings egen værdi. Fra et
demokratisk standpunkt er det derfor. i
tilfælde af magt og vold, ikke nok "bare" at
arbejde med de mulige forskellige interesser,
der måtte være på tale. Del er
dodsensnodvendigt også at gå aktivt 'Imod, at
det overho"edet kan gores tegili.mt at kræt\ke
- for kun således kan magten og volden skub
bes ud af de involveredes egne relationer til
det, den C-dIes sag, de er sammen om. Og vel
kun således kan den fælles sag udarbejdes
ordentligt i tilfældet: fremtiden.

EN VILD FANTASI.

I min egen "ildeste fantasi har jeg ikke kunnet
forestille mig, at et sted som Studenterhuset,
der fra starten af er blevet bygget op omkring
åbenhed, imodekommenhed, saglighed og
respekt for andres ideer og bidrag lil del
fælles, at jeg - og andre her - skulle mode
hån. foragt og total iJlegitimering af enS eksis~

tens. Det var sådan j en lang periode. efter
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Per og Pelles Indtræden i huset, at når der
kom mange fra huset til de fælles moder· der
var stOrmode hver uge - at så ...·ar folk der kun
for at tromle; og kom der fa, så var kommen
taren, at folk var uansvarlige overfor huset
Og lægges disse to standpunkter sammen, så
er det indlysende, at det omhandler, at . folk
fra huset ikke har ret til at være her' Og
sådan et standpunkt vil jeg her bagefter opfat
te som et uhyrligt standpunkt. idet del var
folkene fra huset, der arbejde for at holde
huset åbent, at det var imodekommen og al
argumentation blev gjort sagslig.

ET ~IELLEMSPIL.

Det ....ar først efter et år eller halvandens tid,
og i forbindelse med et inlroduktionsoplæg
fra SMS' s side, at jeg tillod mig at bemærke
det ubehag, der som følelse hele tiden havde
været til stede. Mao at der var noget helt
forkert ved del hele herinde. Det var sidste
efterår, hvor jeg skrevet åbent brev til huset 
papiret "Vil vi have dette i ...ores hus?l"
(27.11. 1991) • hvor jeg gjorde gældende, ut
det ikke kunne være sådan, at huset lagde
lokaler til, at "hagekorset skulle rehabiliteres"
i den figur, hvor -kristne og fremmede var
skyld i. at den danske folkesjæl var odelagt".
og at fjenderne var "marxister, kommunister
og socialister", og desuden det standpunkt fra
Pers side, at han "er en højt klassificeret
miHtærperson. der er udstyret med retten til at
anvende den fornødne vold", hvad han "vil
gøre, når nogen stiller sig i vejen for hans ret
og rigets sikkerhed".

Per tog aldrig nogen sinde afstand fra sine
udtalelser. Men fyldte til gengæld husets med
åbne ];)gne om, hvad der var foregået. løgne,
som kun de, der havde været med i de
pågældende tilfælde, vidste. Og det er jo
smart nok - for kan man heide striden gående
længe nok, .så de folk, det angår, forlader
huset. så er der jo fri. bane, og man har samti
dig magten over de nye. der er kommet til.

Da jeg skriver det første brev - hvad jeg
mener jeg gor med fuld ret: hvis ikke jeg
havde skrevet det. havde andre pligt til at

go re det - gør jeg desværre en stor fejl. der
lidt eller meget bragte mudder i at tage
konsekvenserne af det. Del angår ikke indhol~

det i brevet, men det der manglede. 0M det
der manglede var, at jeg ikke fIk skelner
mellem mit ståsted som færdig studerende og
så husets standpunkt som sludenIerhus
Denne mangel gjorde det enormt let at gå på
mig, og dermed <;kjllle sagen - fa. sagen var
ikke anderledes, end var den blevet overgivet
til otfentligheden uden for huset, at så var der
hurtigt kommet en løsning

MISFORSTAET SOLIDARITET.

Jeg tror at grunden lil, at orfentligheden uden
for huset ikke blev indblandet, det var en,
synes jeg i dag, misforstået solidaritet med
huset, idet huset dengang syntes at svagt
overfor dekanernes lukningstrussel Og man
onskede ikke at give dem noget som hejs!
kort. der kunne bruges hertil Samtidig gik
sagen nærmest over ens forstand ~ men man
behøvede egentlige bare ilt åbne for radioen
eller se aviser for at konstalere, al racismen,
fascismen og nazismen allerede dengang SLUk
sit fjæs frem. snart over alt.

EN DISRESPEKTERENDE HANDLE
NORJ\-l.

Alle de her forhold er i Fællesudtalelsen søgt
kogt ned til en central problemstilling, der har
fået [oval kore j og med huset og brede sig
mere og mere. Nemlig "B\am~ Ihe Victim"
logikken, som vil sige, at den der disrespekte
res/heLleS stilles til ansvar for samme, fx at
den der trues med vold selv er ude om det;
men der ligger også det i "BJarne the Victim",
at den aktivt kan bruges mod andre, fx ved at
definere sig ind i en otferposilion, og herfra
$Oge at gøre det legitimt at nedværdige, håne
eller lyve overfor andre.

ET HÅB.

Oet er derfor mit håb med Fællesudtatelsen,
al den kan skubbe "Blame the Victim"
logikken som normdanner for menneskers

om"ancr med hinanden ud af huset, og hen på
den;:> hi~oriske mødding, den er kommet fra
Og det er også mit håb med fællesudtalelsen,
at den skærper bevidstheden om at bryde med
alle andre nedvædigende og undertr)'kkende
mekanismer mcllcm mennesker, uanset hvor
dan disse mennesker ser ud, om de svage eller
stærke, eller om de bare bar en dum dag

Kalle



VEDTÆGTER
for

FORENINGEN STUDENTERHUSET

§1, stk.1. Foreningens navn er STUDENTERHUSET ved Københavns Universitet.
Foreningens adresse er Købmagergade 52, 1150 København K.
stk.2. Foreningen har værneting i København.

§2. Foreningen har til formål at virke for skabelsen af et tværtagligt studentersociaJt
og -kulturelt tilbud til de studerende ved Københavns Universitet på ovennævnte
adresse. Huset arbejder aktivt både indadtil og udadtil i forhold ti! sine omgivelser for
et åbent og demokratisk samfund.

MEDLEMSFORHOLD.

§3. Som stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages studerende ved
Københavns Universitet.

§4. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer af foreningen kan optages studerende
ved andre højere læreanslalter.

§5. Som ikke-stemmeberettigede medlemmer kan endvidere optages andre, der er
aktive i en aktivitets- eller husgruppe.

§6. Minimum 1/2 af medlemmerne i en aklivHetsgruppe skal være studerende ved
Københavns Universitet.

MEDLEMSRETTIGHEDER OG ·PLlGTER.

§7, stk.1. Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og
husorden, og medlemsaktiviteter skal udøves med respekt for andres politiske,
religiøse og filosofiske overbevisning samt etniske oprindelse.
Stk.2. MisHgeh')lder et medlem sine fOipHgteiser i henhold tii §7, stk. I , kan bestyft:isf:ll
udelukke dette medlem fra Foreningen Studenterhuset med øjeblikkelig virkning i
kortere eller længere tid og i grovere tilfælde eksklusion. Hertil kræves et flertal på 2/3.
Angår spørgsmålet om udelukkelse et medlem af Studenterhusets bestyrelse, må dette
bestyrelsesmedlem dog være afsat på en generalforsamling.
Stk.3. l tilfælde af udelukkelse eller eksklusion al et medlem, prøves bestyrelsens
beslutning ved førstkommende generalforsamling.
StkA. Et udelukket eller ekskluderet medlem kan begære sin sag taget op pa ny ved
kommende generalforsamlinger.

BESTYRELSEN.

§8. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 medlemmer.

§9. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil og påser, al foreningens



aktivitoter til stadighed opfylder roreningens formål.

§10, stk.1. Bestyrelsen vælges blandt de stemmeberettigede medlemmer al
Foreningen Studenterhuset jf. §3, Slk.t. på de ordinære generalforsamlinger i februar
og september for et år ad gangen. Medlemmerne af bestyrelsen afgår med halvdelen
ved hver halvår!ige generalforsamling.
Stk.2. Kandidater, som ønsker at opstille !il bestyrelsen, skal senest 14 dage inden den
afholdte genera~forsamring lave et skriftligt opslillingsgrundlag, som kopieres og
udleveres 1 uge før generalforsamlingen. I tilfælde af at skriftligt opstillede kandidater
er =< pladser på valg, kan der opstilles kandidater på generalforsamlingen, og der
vælges ligeberettiget blandt de herefter skriftligt og mundligt opstillede kandidater.
Stk.3. Herudover udpeger hver af de i konsistorium repræsenterede sludenterorganisa
tioner en repræsentant hver som fuldgyldigt medlem ar Sludenterhusets bestyrelse jf.
dog §15, stk.2.

§11. Hvert fremmødt stemmeberettiget medlem har 1 slemme.

§12. Hvis generalforsamlingen udtrykker mistillid til et udpeget medlem, skal den
relevante organisation udpege et nyt medlem.

§13. Hvis en organisation ikke ønsker at repræsenteres, kan pladsen overdrages til en
anden af de i konsistorium repræsenterede organisationer efter forhandling mellem
disse.

§14, stk,1. Afgår et bestyrelsesmedlem inden udløbet af sin valgperiode indtræder
suppleanter valgl på den ordinære generalforsamling j prioriteret rækkeklIge.
Stk.2. Afgår et udpeget medlem i utide, skal den relevante organisation udpege et nyt
medlem.

§15, stk.1. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med
formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Stk.2. Hverken formand eller næstformand kan være et medlem udpeget af de i §1 0,
stk.3. nævnte organisationer, men skal være et medlem valgt på geneialforsamtingen.

LØNNET PERSONALE.

§16, stk.1. Bestyrelsen ansætter efter stillingsopslag lønnet personale.
Stk.2. Det iønnede personale varetager efter bemyndigelse fra bestyrelsen foreningens
daglige drift.
Slk.3. Det påhviler bestyrelsen at føre tilsyn med de evt. ansatte personers virksomhed
i foreningen.

§17. Del lønnede personale deltager efter aftale i bestyrelsens og repræsentantskabets
møder, men har dog ikKe stemmeret på disse.

BESTYRELSESMØDER.

§18, stk.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
Stk.2. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornøden, eller når mindst
4 bestyrelsesmedlemmer kræver det.
Stk.3. Indkaldelse finder sted skriftligt med angivelse af dagsorden.

§19. Over ... ..;styre!sesmøderne før~s beslutningsreferater, som underskrive's af
rererenten og godkendes på næste bestyrelsesmøde.

§20, stk.l. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, men er kun
beslutningsdygtig når mere end halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er tilstede.
Stk.2. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme
udslagsgivende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

GENERALFORSAMLINGEN.

§21. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender.

§22, stk.l. Ordinær generalrorsamling afholdes 2 gange årligt, i februar og september.
Slk.2. Der indkaldes til den ordinære generalforsamling med 3 ugers varsel.
Stk.3. Indkaldelse og dagsorden vede den ordinære generalforsamling offentliggø res
mindst 3 uger før generalforsamlingen i Univcrsitetsavisen.

§23. Med indkaldelse til den ordinære generalforsamling i februar skal endvidere
foreningens regnskab være tilgængeligt for foreningens medlemmer m'lndst 3 ugers før
generalforsamlingens afholdelse.

§24. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal
indkaldes, når mindst 1/5 at antallet af stemmeberettigede, fremmødte medlemmer på
den sidst afholdte ordinære generalforsamling, dog højest 50 af foreningens
medlemmer, skriftligt fremsætter forslag herom med angivelse af grund.

§25, stk.1. Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter modtagelsen
af begæring herom.
Stk.2, Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling sker med mindst 1 uges
varseL

GENNEMFØRELSE.

§26. Forhandlingerne på generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af
forsamlingen blandt foreningens medlemmer, og som ikke må være medlem af
bestyrelsen.

§27, stk.1. På ordinære generalforsamlinger aflægger bestyrelsen beretning om
foreningens virksomhed.
S!k.2. Endvidere fremlægges i februar regnskabet for det forløbne regnskabsår, samt
budget og status, kontingenternes størrelse lastsættes og revisor vælges.

§28. Forslag fra medlemmerne. der ønskes fremmet til afstemning udenfor den
olfentliggjorte dagsorden, skal indsendes Iii bestyrelsen skriftligt senest 14 dage før
generalforsamlingen og af bestyrelsen gøres tilgængelige for medlemmerne senest 7
dage inden generalforsamlingen.

§29. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed med mindre
andet fDiger af nærværende vedtægt.

§30. Afstemningerne skal finde sted skriftligt, sålremt blot et af de tilstedeværende
medlemmer ønsker det. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.



REPRÆSENTANTSKABET.

§31, stk.1. Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de af
generalforsamlinge godkendte aktiviteter. Godkendelse af aktfviteter skal prøves ved
førstkommende generalforsamling.
Stk.2. En aktivitet, der siden sidste generalforsamling har indstillet sit virke, deltager
dog ikke i repræs~ntantskabet.

§32. Det er repræsentantskabets opgave at medvirke til kommunikation mellem
aktiviteterne.

§33, stk.1. Repræsentantskabet har overfor bestyrelsen rådgivende funktion og kan
overfor bestyrelsen fremsætte forslag til vedtagelse.
Stk.2. Det er herunder repræsentantskabets opgave at udarbejde forslag til husorden
til vedtagelse i bestyrelsen.
Stk.3. Repræsentantskabet fungerer endvidere som høringsorgan i bestyrelsesan·
liggender af væsentlig betydning for foreningens drift.
StkA. Høringssvar skal atgives senest 14 dage efter, at anmodning herom er
fremkommet fra bestyrelsen. Høringssvaret er dog ikke bindende for bestyrelsen.

REGNSKAB OG FORMUE.

§34, stk.1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk.2. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling i februar være revideret af
en registreret revisor.
Stk.3. Kassereren indkasserer foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen
godkendte regninger. Han fører kassebog over samtlige indtægter og udgifter, samt
udarbejder foreningens årsregnskab.

§35. Foreningens formue, udover hvad der er nødvendigt til afholdelse af de løbende
udgifter, placeres på forsvarlig vis.

TEGNING OG HÆFTELSE.

§36. Foreningen tegnes af den daglige leder sammen med den fungerende formand
og et al bestyrelsens øvrige mc.:Jlenlmer.

§37. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de for
foreningen påhvilende forpligtelser.

FORHOLDET TIL UNIVERSITET.

§38. Bestyrelsen er forpligtet til, til enhver tid, at holde universitetet underrettet om
bestyrelsens og den daglige ledelses sammensætning, samt tilstile universitetet
referater af afholdte generalforsamlinger.

VEDTÆGTSÆNDRINGER.

§39. Til ændring af nærværende vedtægt kræves vedtagelse på en generalforsamling

- --~';"""

..

med 2/3 af a ...lfglvne stemmer.

OPLØSNING.

§40, stk.1. Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med simpelt flertal.
Stk.2. Foreningen hæfter alene med sin formue for de forpligtelser, som det lønnede
personale og bestyrelsen lovligt pådrager foreningen.

§41. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue, efter beslutning på den
opløsende generalforsamling, formål, som opfylder foreningens formål, jl. §1.



HUSORDEN
for

STUDENTERHUSET.

KAPITEL 1

UDLANSREGLEMENT FOR STUDENTERHUSET

Ansvar og booking:

e1. Ansvar.
Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 8 valgte og 2

udpegede medlemmer. Bestyrelsen varetager foreningens tarv udadtil og indadtil
og påser, at foreningens aktiviteter til stadighed opfylder foreningens formål.

e2. Intern booking-funktionen.
Den intern booking~ansvarligesopgave er:
-at udarbejde en belægningsplan over huset og inden hvert semester lave en,
efter bedste evne, retfærdig tildeling af husets lokaler.

-at varetage udformning og administration af Studenterhusets
ansøgningsnings- og udlånsprocedure.

-at føre protokol over ansøgninger, kontrakter. kontaktpersoner og repræsen
tanter.

-at føre Studenterhusets booking~kajender.

-at varetage Studenterhusets nøgleadministration
-at behandle indkomne ansøgninger

e3. Om procedure.
1. Behandlingen af ansøgninger foregår hver tirsdag mellem kl.17 og 18.
2. Ansøgninger om midlertjdigt lan af et eller flere af Studenterhusets lokaler

skal være bestyrelsen i hænde Inden kl.17 den pågældende tirsdag, hvis svar
ønskes indenfor en uge.

3. For sent afleverede ansøgninger eller ansøgninger, som bestyrelsen ikke
s!<'0nner e, t\!strækkeilgt detaljeret udfornlet, kan ud.3kydes Iii ugel! efter.

4. Al brug af husets lydanlæg skal aftales med husets lydtekniker senest 2
uger inden arrangementet.

5. Ved ansøgninger om optagelse som aktivitelsgruppe er proceduren
følgende:

a. Ansøgning afleveres inden kJ. 17 alle tirsdage, hvorefter 1. behandling af
ansøgningen sker. Hvis ansøgningen afleveres for sent, kan 1. behandlingen
udskydes til ugen efter.

b. 2.behandJing af ansøgningen sker på de! efterfølgende bestyrelsesmøde,
såfremt den pågældende gruppe har svaret tilfredsstillende pa de spørgsmål
bestyrelsen måtte have i forbindelse med ansøgningen. Derefter fremsendes
kontrakt 1, Studenterhusets husorden samt vedtægter til aktivitetsgruppens
kontaktperson.

c. Kontrakt 1 tilbagesendes i underskrevet tilstand til bestyrelsens intern
booking-ansvarlige, hvorefter gruppen regnes for optaget på prøve j et semester.



6. Efter et semesters prøvetid prøves aktivitetsgruppe r'ldeligl på først.
kommende generalforsamling.

Aktivitetsgrupper.

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om optagelse som
aktivitetsgruppe i Studenterhuset skal vurderes.

e4. Om gruppens formål og daglige virke:
1. Aktivitetens formål og daglige virke skal være studenterrelateret, dvs. være
et tilbud, der hovedsagHgt retter sig mod studerende i overensstemme1se

med Studenterhusets formål, som udtrykt i vedtægternes e1.
2. AJdivitetens formål og daglige virke må ikke være personligt

profitorienteret. Gruppen kan således godt foranstalte ind~eningsmullgheder til
gruppens aktivi tet og til generel forbedring af husets faciliteter, og den tillades
herved en intern økonomi, der dog skal forelægges til orientering for bestyrelsen.
Se økonomireglementet e4.

3. Bestyrelsens intern booking-ansvarlige har mulighed for at bestemme et
loft for, hvor mange aktivitetsgrupper med det samme formål huset kan optage i
den kommende periode.

e5. Om gruppens åbenhed:
Gruppen skal r princippet være åben, således at nytilkomne interesserede

kan optages. Under hensyntagen til at dette ikke vil være et hensigtmæssigt krav
for alle typer af grupper, kan bestyrelsen dog dispensere for denne regei, så
fremt gruppen fremlægger overbevisende argumenter herfor.

e6. Øvrige regler:
Gruppens enkeltstående arrangementer, som falder udenfor de lokaletider

gruppen har fået tildelt, må der imidlertid ansøges bestyrelsen om via husets
intern bookjng~ansvarlige .

e7. Om aktivitetsgruppens forpligtelser:
1. Aktivitetsgruppen forpligter sig til at deitage på det månedlige

repræsentantskabsmøde første tirsdag i hver måned med mindst en repræsentanl.
2. Gruppen forpligter sig til at overholde husets ordensreglement.
3. Aktivitetsgruppen forpligter sig endvidere til at deltage i Studenterhusets ar

bejds~week.ender

4. Gruppen forpligter sig til at udpege en eller to
kontaktpersonerh.z:gleansvar lige.

5. Endelig forpligter gruppen sig lil at sørge for, at gruppens medlemmer
melder sig ind j Foreningen Studenterhuset, via det af Stud.enterhuset ud færdigede
skema for tegning af medlemskab.

6. Når en aktJvitetsgruppe "gentagne gange" udebliver fra repræsentantskabs
møder, kan gruppens status ændres til ekstern gruppe. Repræsentantskabet
indstiller til be-styrelsen og stormødet om at effektivisere ændringen. Gruppen
informeres om dens ret til at tage beslutningen op på førstkommende ordinære
generalforsamling. Ved "gentagne gange" forstas: udeblivelse to på hinanden
følgende gange uden afbud, eJler udeblivelse med afbud tre gange. Ved 2.
afbud skal repræsentantskabet meddele gruppen om følgerne ved næstelfortsat
afbud/udeblivelse.

Mii older en aktivitetsgruppe dens praktiske forpligtelser overfor huset,
kan gruppen gives en påtale. Samtidig orienteres gruppen om, at ved 2. påtale i

samme semester kan gruppens status ændres til ekstern gruppe. Ved 2.
påtale henstiller repræsentantskabet samtidig til bestyrelsen om at effektuere
ændringen.

Eksterne grupper:

Følgende kriterier lægges til grund når ansøgninger om lån til enkeltstående
arrangementer j Studenterhuset skal vurderes:

e8. Om formål med leje/lån af lokaler:
1. Ansøgningsskemaer kan afhentes i Studenterhuset (ansøgning 2).
2. Arrangementer med studenterrelevans har første prioritet jf. vedtægternes

e1 om foreningens formål.
3. Ved arrangementer, som indebærer at cafeen skal være åben, skal be

styrelsen først sikre sig, at der er frivilligt personale til at holde baren åben.
4. Arrangementets økonomiske karakter skal fremlægges for bestyrelsen.
Overskudsgivende arrangementer vurderes i henhold til .

økonomireglementets e5 vedr. leje.
5. Studenterhuset tillader ikke afholdelse af eksterne festarrangementer.
6. Arrangementer af længere varighed og af mere gennemgribende karakter

afvejes ift. Studenterhusets generelle formal og virke.

e9. Om lånerens forpligtelser:
1. Låneren forpligter sig til at o'Jerholde husets ordensreglement så.vel som
betingelserne underskrevet j kontrakt 2.
2. Lå.neren udpeger en eller to kontaktpersoner/nøgleansvarlige

e1O. Øvrige regler:
1. Eksterne grupper betaler et depositum på 5DO,·kr.
2. l det omfang arrangementet griber ind; husets øvrige aktiviteter, træffer

bestyrelsen en afgørelse.
3. Ved enkeltstaende arrangementer skal mindst en husrepræsentant være

tilstede.
4. Bestyrelsens intern booking-ansvarlige har mulighed for at bestemme et

loft for, hvor mange aktivitetsgrupper med det samme formål huset kan optage i
den KCJmmende periode.

5. Depositum fritager ikke låner for krav vedr. mangelfuld rengøring samt
even tueIIe skader på huset og indbo.

KAPITEL 2

ØKONOMIREGLER FOR STUDENTERHUSET.

Ansvar og kasserer.

e1. Ansvar.



Foreningen Studenterhusets økonom~varetages af dS'
generalforsamlingen valgte bestyrelse og den konstituel-....Je kasserer.

e2. Kassereren.
Kassererens opgave er:
-fordeling af Studenterhusets midler til hus- og aktiviletsgrupper ift. overskud

og behov og i henhold til beslutninger truffet af generalforsamling eller
bestyrelse.

-desuden at føre tilsyn med forvaltningen af de ovenfor nævnte midler,
herunder varetage jævnlige kasseafregninger af udlæg.

-endelig at holde sig løbende informeret om husets økonomiske situation og
holde bestyrelsen orienteret herom.

Rettigheder og pligter.

e3. Husgrupperne (bestyrelsen).
De af bestyrelsen nedsatte husgrupper (hvori mindst et bestyrelsesmedlem

udgør forbindelsesleddet mellem bestyrelsen og husgruppen) tildeles midler
ifølge aftale med bestyrelse elier generalforsamling og kan erhverves til dækning
af konkrete projekter eller til løbende disposition. Aftaler af sidstnævnte karakter
indføjes nedenfor.

Care~gruppen ledes 1 det daglige af husets ansatte cafebestyrer. På cafegrup
pens møder hveranden uge fordeles cafevagter samt fastsættes priser og
varesortiment. Bestyrelsen har sammen med cafebestyreren det endelige ansvar
overfor myndighederne - og derfor også den endelige kompetence i
tvivlsspørgsmål/uoverensstemmelser.

Kunst- og kulturgruppen råder over 1500,-kr. pr. bandaften i Studenterhuset.
Ekstraordinære betalinger aftales med bestyrelsen.

Værkstedsgruppen står for mindre reperationer af husets inventar og kan
kontaktes, hvis aktivitetsgrupper eller bestyrelsen ønsker mindre byggeprojekter
igangsat. (Senest 1 måned inden arbejdet ønskes igangsat) Værkstedsgruppen
står iøvrigt for afholdelse af husets arbejdsdageJweekenderJuger.

De respektive gruppeansvarlige bestyrelsesmedlemmer er ansvarlige overfor
den øvrige bestyrelse mht. gruppens økonomiske dispositioner CJQ p.r fnrpliQtet til
regnskabsaflæggelse på husets regnskabsansvarliges betingelser.

e4. Aktivitetsgrupperne (Repræsentantskabet):
De af generalforsamlingen godkendte aktivitetsgrupper kan tildeles midler på

basis af skriftlige ansøgninger til betyrelsen eller generalforsamlingen.
Endvidere afsætter bestyrelsen via økonomisekretæren fornødne midler til

Studenterhusets konlorfaciliteter, som - så vidt det er muligt - står gratis til
rådighed for aktIvitetsgrupperne. Idet husets ansatte har første prioritet, hvis
faciliteter ønskes benyttet af flere på en gang.

Aktivitetsrepræsentanlerne er ansvarlige overfor bestyrelsen og forpligtet til
at aflægge regnskab på kassererens betingelser.

Foreningen $tudenterhuset er den formelle ejer af samtlige bevilgede indkøb,
herunder specielt evt. materielle anlægsaktiver.

05. Ekstl;' grupper:
OVb' ;:;kudsgivende aktiviteter og arrangementer pålægges administrationsbi

drag/leje enten som andel af overskuddet eller som fast beløb.
Bestyrelsen aftaler lejens størrelse og kan forlange regnskab fremlagt.
Betingelserne underskrives af begge parter i laneaftalen (kontrakt 2).
Enhver gruppe kan søge dispensation for ovenstående som støtte, og

bestyrelsen træffer afgørelse herom, idet aktivitetens formål og ophav tages
befragtning. Herunder tages særligt hensyn til studenterrelevans og
ansøgerens økonomiske forhold.

Alle enkeltstående arrangementer betaler et depositum på kr.500,-, som
bestyrelsen løbende råder over i forbindelse med manglende opfyldelse af
betingelserne for lan af Studenterhuset.

e6. Lønnet personale:
Huset har en cafebestyrer og en økonomisekretær hver ansat i 30 Vuge.

Desuden kan bestyrelsen ansætte studentermedhjælpere af 10 Vuge og
militærnægtere samt langtidsledige af 37 Vuge, såfremt der er økonomi og
arbejdsopgaver til det.

KAPITEL 3

Ordensreglement for Studenterhuset.

Samtlige brugere af Foreningen Studenterhusets lokaler forpligter sig til at
overholde nedenstående ordensreglement.

Generelt.

e1. Den/de personer, der er tilstede når husets skal lukkes, skal sørge for, at alle
døre og vinduer er lukket og låst og sørge for at alt lys er slukket. Bestyrelsen
udarbejder en checkliste. Som nøgleindehaver er man desuden ansvarlig for,
at alle uden nøgle kommer med ud.

e2. Rengøringsmidler, koste, værktøj og lign. skal altid være at forefinde i
friturerummet (stuen) og på toilettet (1.sa\).

e3. Musikaiilægget må ikke fiyttes fra cafeeri.

e4. Overnatning i Studenterhuset er forbudt.

e5. Informationsmateriale skal så vidt muligt opsættes P? de dertil indrettede
steder.

Studenterhusets vinduer ud til Købmagergade er dog kun til arrangementer i
husets regi.

e6. Bestyrelsen informeres via dueslaget på 1.sal. Husets brugere informeres via
opslagstavlerne på 1.sal og i cafeen, hvor bestyrelses- og

repræsentantskabs mødereferater ophænges. AI post og beskeder skal afleveres i
bestyrelsens dueslag på 1.sal inden kJ.17 hver tirsdag.



el, Brug, opbevaring, indtagelse samt satg. af euforiser - 'e stoffer er forbul:Jt r
Studeri!ernuset. Overtrædelse medfører bortvisning.

Aktivitetsgruppernes forpligtelser.

e8. Aktivitetsgrupperne har til enhver tid pligt til at gøre rent og rydde op efter sig.
e9. Akt;vitetsgrupper, der benytter samme lokale, laver indbyrdes aftaler om
oprydning og indretning. Ved uoverensstemmelse træffer repræsentantskabet
afgørelse.

Regler for fælles inventar.

e10. Om kontoret:
Kontoret er forbeholdt husets lønnede personale, samt bestyrelsen.
Aktivitetsgrupper, som har behov for adgang til kontoret, må redegøre herfor

til bestyrelsen. Et særligt kontorordensreglement fastsættes af bestyrelsens
sekretær i samråd med husets økonomisekretær.

e11. Om kopimaskinen:
Brug af husets kopimaskine administreres af bestyrelsen, hvor et enkelt

medlem er udpeget til at sørge for eftersyn af maskinen. Kopikort kan købes.
Der ansøges bestyrelsen om eventuelle faste eller løbende kopibeviJlinger lil
aktivitetsgrupperne. Kopiering til stormøder, repræsentantskabsmøder,
bestyrelsesmøder samt generalforsamlinger er gratis.

Kopier taget på Studenterrådets kopimaskine skal være sanktioneret af besty
reIsen. Det er således uden forudgående aftale forbudt at tage kopier på
Studenterrådet.

Kopiering på Universitetets repro-center skal ligeledes sanktioneres af
bestyrelsen.

e12. Om køkkener:
Husets køkken står til fri afbenyttelse for samtlige aktivitets grupper, slørre

arrangementer skal dog koordineres med bestyrelsens intern booking
ansvarlige. Et særligt køkkenordensreglement fastsættes af bestyrelsens
håndværkeransvarlige. Men pga. manglende gorkende!se fra levnedsmiddel
styrelsen er det forbudt al fremstille mad til salg. Afbenyttelsen sker på eget
ansvar.

KAPITEL 4

Procedure ved eksklusionssager:

Jvnf. el, stk. 1-4 af vedtægterne er det muligt at ekskludere medlemmer af
Studenterhuset, som ikke overholder e7, stk.1.

Dette foregår j praksis ved, at den/de personer, som begæres ekskluderet, samt
bestyrelsens a medlemmer far tilsendVoverrakt en skriftlig eksklusionsbegæring,

indeholG .;;-navn(e) på- den/de ek~klusionSb~gærede,samt individuel
begrundelse for den/de, som ønskes ekskluderet.

Dernæst fastsætter bestyrelsen et møde mellem den/de eksklusionsbegærede og
den/de som begærer eksklusionen, tidligst 14 dage efter at
eksklusionsbegæringen er fremsat. Alle parter i sagen oplyses o~ dette møde.
Dette møde er åbent, med mindre den/de eksklusionsbegærede Ikke ønsker deUe.

løvrigt følges vedtægternes e7, stk.1-4.
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STATSADVOKATEN,.r
KØBENHAVN, FREOERIKSBERG og TARNBY

Jena Kølod!lgade 1, j th .• 1268 København K

nL33329840·- ralelax33147004

Rådgivnlu99ruppen "Regnbuen"

Att.: Søren Kruse og Jesper Lund

Griffenr~ldtsgade 41

2200 Køb~nhavn N.

D"n 04/10-94
J.ru. 1699/93 DRC/mn

IBedes oplyst ...ed henvandalsur)

--r
I

JUSTITSl'llNIS1 LET
Administrationsafdelingen

Politikontoret
SLOTSHOL~~GADEIO

33 9!]3 40 TELEFAX 3J 93]S 10

Rådgivningsgruppen

1!Regnbuen

Att: Søren Kruse og

Jesper Lund

Griffenfeldtsgade 41

2200 København N

ATH-0237j
Journ.1994-966-241
1216 København K., den

2 6 SEP. 1994

Vedr.: AlUl1eldelse mod Lars-Erik Allin for overtrædelse af

straffelovens § 155.

Jeg

juni

bekr;ttfter herved modtagelsen af

l ')'J4 til Justitsministeriet.

Deres

der

skrivelse af 16.

har videresendt

( Ved skrivelse af 16. juni 1994 har De på vegne rådgivningsgruppen

"Regnbuen" rettet henvendelse hertil vedrørende en anmeldelse,

som gruppen har indgivet til Københavns Politi mod Lars-Erik AI
lin for overtrædelse af straffelovens § 155.

henvendelsen hertil til eventuel videre foranstaltning.

I den anLedning kan

min afg~relse af

begrundelse.

jeg meddele. at jeg kan henholde

3. februar 1994 med den deri

mig til

anførte

Det fremgår af henvendelsen, at Politidirektøren i København ved

skrivelse af 25. november 1993 har afvist den af rådgivningsgrup~

pen indgivne a~~ldelse i medfør af retsplejelovens § 749, stk.

1, og at Statsadvokaten for København ved skrivelse af 3. februar

1994 har tiltrådt politidirektørens afgørelse.

Jeg foretager mig herefter ikke videre i anledning af Deres

henvendelse.

P.s.v.

~
A.-B. HElSlund

Justitsministeriet skal i den anledning oplyse, at det følger af

retsplejelovens § 101. stk. 2, at statsadvokatens afgørelse i en

klagesag ikke kan påklages til rigsadvokaten eller Justitsmini

steriet.

Justi tstninisteriet-h;:.r G.~rfor videresendt rådgivningsgrtippe"nS

henvendelse til Statsadvok~ten for København til eventuel videre

foranstaltning.

Justitsministeriet foretager på det foreliggende grundlag ikke

yderligere i anledning af rådgivningSgruppenij' envendelse.



~benhavn d. 16.06,1994

Rådgivningsgruppen "Regnbuen"
Griffenfeldsgade 41
2200 København N.
Til: 35 37 86 58

Til:
Justitsminister frling Olsen

ANMODNING OM MINISTERENS INDGRlBEl'i IFM. POLITL<\NMELDELSE.

Underlc=gneLlc jlllmUUer henneu Justitsministeren om at sikre at den af os pr. 29.10.1993
indgivne poliliallmeldelse mod jurist Lars~Erjk AIlin for brud Då straffelovens § 155
{omhandlende (Jenestemisbrug) af politiet tages op til efterforskning og evt. indbringes for

domstol.

Baggrunden ror denne henvendelse er som felger:
Torsdag d. 2 t lU. \993 fjernede jurist ved Københavns Universitet, Lars-Erik Allin, assisteret
af et antal univcrsitetsbetjente, materiale tilhørende rådgivningsgruppen "Regnbuen" fra
gruppens davæl~nde bopæl i "Studenlerhusel". Købmagergade 52. Materialer. der udgjorde en
mæm!.de, der rylllte ca. 5 flyttekasser. blev opbevaret i aflåste skabe, og bestod bl.a. af
fortr~ligejournaler fra rådgivningsgruppens klic=ntarbejde, mødereferater og diverse

arbejdspapift,:r
Materialel blev ljemet fra skabe tilhørende rådgivningsgruppen, der som en deJ af "Foreningen
Studenterhuscl" i henhold til samarbejdsaftale med Københavns'Universitet havde brugsret

over lokalernc J Købmagergade 52.
Det bør undcr'llfeges., at bortfjernelsen afmaterialeme skete uden rådgivningsgruppens
vidende. ensigc llccept. På trods afgentagne henvendelser og protester i dagene efter
bortfjernelsen lykkedes det først undertegnede at få adgang til materialerne d. 1.11.1993. Det
viste slg da. al Illatenalerne bar præg arat have været gennemset: enkelte dokumenter var
kOITUllel i de n,r kerle kuverter og enkelte dokumenter manglede.

Efter samråd Illed vores advokat Christian Harlang (R). der vurderede det ha::r..d;:e som en klar
straffeJovsovcrl rædeIse ~ at beslaglæggelser kun kan foretages af politiet, og dettc under
ansvar overfor 110mstolene ~ anmeldte undertegnede d. 29.\ 0.1993 jurist Lars-Erik Allin ti!
Københavns Pl,/ili. Nyropsgade Station, for overtrædelse af straffelovens § 155. (Bi/ag }.)
Vedlagt anmcllldsen var bl.a. 5 underskrevne udsagn fra vidner til bortfjernelsen.
D. 25.1 t. l ??3 afviste Politidirektøren ved politiadvokat Ole Weikop anmeldelse med den
begrundelse, 'It han ikke fandt, at vores anmeldelse indeholdt oplysninger, der gav rimeligt
grundlag for <Illtntage, at et strafbart forhold var begået. (Bi/ag 2.)
D. 9. J2.1993 illlkede undertegnc=de deltt: afslag til StatsadvClkaten for København, denne gang
yderligere vedl;lg! en båndoptagelse fra Radioavisen d. 8.12.1993, hvori Universitetsdirektør
Peter Plenge vedstod, at bortfjernelsen afmaterialet havdc fimdet sted. (Bi/ag 3.)

Statsadvokaten for København ved Hanne Bech Hansen afslog d. 3.2_ 1994 anken. (Bilag 4.)
Detre skete med begrundelse i ~t bortfjernelsen hverken kunne betragtes som
"bortskaffelseshærværk" eller Som værende i berigelsesøjemed. Hvorvidt der var tale om brud
på straffelovens § 155, som anmeldelsen omhandlede, blev der i svaret ikke taget stilling til.
Yderligere blev det meddelt. at afslaget ikke kunne ankes.

Politimyndighedemes afslag på at efterforske sagen undrer os meget, da \; ~ og de advDkater,
vi har været i kontakt med - vurderer, at der er rigeligt grundlag for at formode. at der er
begået et stratlJart forhold. Og vi fonnoder ikke. at politimyndighedernes afslag kan skyldes
mangelfulde eller tvivlsomme oplysninger, da vi ikke har modtaget anmodning om uddybende
oplysninger.

Som det fremgår af denne anmodning, er vi bekymrede for vores retssikkerhed. n1'1r
politimyndighederne ikke ønsker at opklare den tilsyneladende lovovertrædelse, og eventuelt
bringe denne for domstolen. Vorcs bekymring næres yderligere af det forhold, at afslaget af
anmeldelsen kan tænkes at skyldes en illegitim politiinteresse i at sagen forbliver uopklaret.
Denne særdeles bekymrende mistanke vil vi uddybe i det følgendc~

Den af jurist Lars-Erik AIlin udførte bortfjernelse af rådgivrungsgruppens materialer skete
torsdag d. 21.10.1993, dagen efter at politiet havde foretaget en razzia mod "Studenterhuset" .
Ifm. denne razzia fjernede politiet 8 kabe1stykker og 1 jernrør fra et aflåst skab - et forhold.
del siden har føIl lil sigtelse mod 2 rådgivere fra "Regnbuen" med bødekrav på 600 kr.
Da vi i dagene efter razziaen forsøgte at lokalisere vores materialer kontaktede Jesper Lund på
rådgivningsgruppens vegnc telcfonisk politiets afdeling E., der hævdede at de ikke havde rørt,
ensige bortfjernet, et enesle papir fra "Studenterhuset", da deres opgave klm drejede sig om
eventuelle våben. og at vores manglende materialer således på intet tidspunkt havde været i
politiets besiddelse.
Denne oplysning blev yderligere underbygget afpolitias."istent Leo F\oor, afdeling E., der i
december 1993 ifm. afhøringer afde to sigtede overfor disse oplyste. at politiet ifm. rav:iaen
ikke havde nogen dommerkendelse lil at undersøge eller beslaglægge papirer, og at de
følgeligt ikke havde foretaget nogen beslaglæggelse af papirer.
Overfor denne politiets påstand om ikke at have beslaglagt andet end ·slagvåben· står
følgende:
~ Lars-Erik Allin, der var vidne til razziaen, oplyste telefonisk d. 21.10.1993 at politiet havde
beslaglagt dele af Regnbuens materiale (jvf vidneudsagn i bil'lg I).
- Ekstra Bladets journalist Anders-Peter Mathiasen, der også var til stede ved raniaen, skrev i
Ekstra Bhd'::t-d. 21. ID.1D,)~. s. 4. "Herudoverfj""nede po/il;ei ringb;nd, dokumellfer og
papirer samt en rækkejemer. Politiet og universitetet interesserer sig specieltjor dokumenter.
der kanfoftælle om den autonome gntppe ·Rel!nbuel1s' aktiviteter."
- Et medlem af "Studenterhusets fotogruppe" opdagede en uges tid efter razziaen, at en del af
hans negativer, der blev opbevaret i "Studenterhuset" , var forsvundet. Han kontaktede
telefonisk politiets afd. E., Politigården, der oplyste, at hans negativer var bJevet besJagJagt af
politiet ved razziaen, og at politiet siden havde leveret disse negativer videre til Rektors
sekretariet, Qg at de kunne afhentes veu konlakl til jurist Lars-Erik AIlin.

Dette hændelseforløb giver næring til en mistankc om, at politiet har flJretaget en
beslaglæggelse afbl.a. "Regnbuens" materialer - uden hverken før eller efter beslaglæggelsen
at have indhentet en dommerkendelse, der kunne hjemle en sådan beslaglæggelse. Og
yderligere: hvis det forholder sig sådan, kan dette være politimyndighedemes bevæggrund for



(

(

(

at nægte at ellerforske den beslaglæggelse, der uomtvisteligt er foretaget afjurist Lars-Erik
Allin, da en 5~<lan efterforskning muligvis ville blotlægge illegitime handlinger fra
politimyndigh"Jemes side.

Uanset om Pf1litiet har foretaget en ulovlig beslaglæggelse eller ej, anser vi det for et
retskrav, al IIt51aglæggeJsen foretaget af jurist Lars-Erik Allin efterforskes mhp. evt.
retsforfølgrl'u',

Vi står selvr"JHelig til rådighed for yderligere oplysninger.

med venlig hilsen

Rådgivningsgruppen "Regnbuen"

P.G.Y.

Stud. Psych. Søren Kruuse

Stud. Psych. Jesper Lund

Vedlagte biJLlH

I. Rådgivningsgruppen "Regnbuens" anmeldelse pr. 29.10_1993 afjurist Lars-Erik Allin
lil K"bcnhavns Politi, Nyropsgade.

2. Afslag på anmeldelse ved Politiadvokat Ole Weikop pr. 25.11.1993.
3. Rådgi"'l!ingsgruppen "Regnbuens" afl_l.;:e pr. 9.12_1993 over afslag til Statsadvokaten

for KIlhenhavn.

4. Afslag på anken ved Hanne Bech Hansen, Statsadvokaten for København, pr.
3.2.191)].

(

(



København d. 16/61994

PRESSEMEDDELELSE:

Studenterhussagen for Justitsministeren.

Det retslige efterspil efter politiets razzia mod Studenterhuset i Købmagergade er ikke slut.

Rådgivningsgruppen "Regnbuen" har d. 16/6 1994 til justitsministeren anket politiets
beslutning om ikke at efterforske anmeldelsen mod jurist Lars-Erik Allin for brud på
straffelovens § 155 om tjenestemisbrug.

Jurist ved Københavns Universitet Lars-Erik Allin blev d. 29.10.1993 politianmeldt for d.
21110 1993 at have foretaget en privat beslaglæggelse afrådgivningsgruppen "Regnbuens"
materiale - i omfang ca. 5 flyttekasser - heriblandt fortroligt klientmateriale. Da
rådgivningsgruppen senere fik adgang til materialet bar dette præg af at have været gennemset,
og enkelte papirer manglede..

Anken har bl.a. baggrund i en mistanke om at politiet vægrer sig ved at efterforske sagen,
fordi politiet - ifølge politiet selv - ved razziaen d. 20.10.1993 foretog deres egen
beslaglæggelse af en del af materialet, uden hverken før eller efter beslaglæggelsen at have
opnået dommerkendelse til det.

Rådgivningsgruppen "Regnbuen"
Griffenfeldsgade 41
2200 København N.
Tlf: 3537 86 58

P.G.V.

Stud. Psych. Søren Kruuse

Stud. Psych. Jesper Lund



København d. 24/5 1994

(Til TV-STOP)

I fulgte sagen om Studenterhus-razziaen dengang, og har en del billeder, bl.a. da vi fik vores
papirer igen. Her er et forslag til at følge historien op.

Beslaglagde politiet papirer under razziaen mod Studenterhuset?

D. 20 oktober 1993 blev Studenterhuset, Købmagergade, udsat for en razzia fra politiets side. I den
forbindelse er der stadig nogle spørgsmål, der er ubesvarede. Dette omhandler følgende: Beslaglagde
politiet papirer fra Studenterhuset ifm razziaen?

Vi har nemlig fra forskellig side f'aet modstridende oplysninger herom, bl.a.:
- To vidner, nemlig Ekstra Bladets journalist Anders Peter Mathiasen og jurist ved Københavns Universitet
Lars-Erik Allin fortæller i hhv. avisartikel i Ekstra Bladet og telefonisk d. 21/1 O1993, at politiet
beslaglagde papirer tilhørende rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende Mod Racisme.
- Et medlem af Studenterhusets Foto-gruppe fik efter nogen besvær oplyst fra afd. E, at politiet havde
beslaglagt bl.a. negativer fra Studenterhuset.

Mod disse udtalelser står de oplysninger, vi fra Regnbuens side har modtaget fra politiets side:
- telefonisk et par dage efter razziaen oplyste politiet, afd. E., at de ikke havde rørt, endsige beslaglagt et
eneste papir.
- Ved afhøringer ifm. de fundne kabelstykker fortalte politiet, igen afd. E., at politiet ikke havde beslaglagt
nogle papirer, da det ikke ville være muligt for dem at opnå kendelse til det.

En besvarelse af spørgsmålet vil muligvis knnne kaste lys på gåden om, hvorfor universitets jurist
Lars-Erik Allin egenhændigt - og tydeligvis ulovligt - beslaglagde (den resterende del af) Regnbuen og
Studerende mod Racismes papirer, samt hvorfor politiet (først ved Ole Weikop, siden Hanne Bech Hansen)
har nægtet at efterfølge en anmodning (sendt gennem advokat Christian Harlang) om at efterforske og evt.
rejse sigtelse i dette forhold.

Dokumentation (vidneudsagn, tekst i Ekstra Bladet) fremgår afbilaget ("Sagen om konfiskationer ifm.
razziaen mod Studenterhuset"). Derudover bør indhentes svar fra Københavns Politi (hvilken afd. vides
ikke - afd. E. er vistnok nedlagt). Og så kan man jo prøve Allin, men han er vist ikke til at vriste et ord ud
af. Harlang står sikkert til rådighed for en kommentar.

Sagen har almen interesse derved:
- at det muligvis er et eksempel på, hvordan politiet (eller evt. efterretningstjenester) bryder loven overfor
politiske grupper;
- at det muligvis er et ekspempel på, hvordan der samarbejdes med personer udenfor politiet (Allin), og
hvorledes disse i dette samarbejde begår lovbrud, samt;
- at politiet nægter at efterforske sagen omkring Allins tjenestemisbrug, fordi en efterforskning knnne
komme til at kaste lys over politiets egen beføjelsesoverskridelse.

vi tales ved

Regnbuen,
Solidaritetshuset, Griffenfeldsgade 41, 2200 N,
tlf. 35 37 86 58

på gruppens vegne:

Jesper Lund.




