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TV2's nyheder onsdag d. 20.10.93 kl. 19.00
Tekst på skærm:

Støtte til Autonome

Speaker Benneke:
...Universitetet har gennem længere tid uden at vide det givet støtte til militante revolutionære
ungdomsgrupper. De såkaldte autonome grupper benytter Studenterhuset på Købmagergade i
København som mødested og det sted har Universitetet gennem mange år støttet økonomisk.

Journalist Jeanett Dian Amonsen:
Det er her i Købmagergade, på en af Københavns mest befærdede gågader, at såkaldte
autonome grupper igennem længere tid har holdt til.
Det er grupper, der bl.a. var med i kampen mod politiet efter EF-afstemningen 18. maj.
Tidligt i morges skaffede politiet sig adgang til Studenterhuset og fandt her bevis på at
militante grupper bruger lokalerne som tilholdsted.
Ni våben blev beslaglagt; bl.a. flere lange stålkabler til slå med og et jernrør. Desuden fandt
politiet ca. 20 bannere med antiracitiske slogans.
Ingen personer blev anholdt, da razziaen fandt sted i husets lukketid.
Studenterhuset får næsten 400.000 kr. i offentlig støtte hvert år. Støtten gives fra Københavns
Universitet, fordi huset officielt er et værested for de næsten 30.000 universitetsstuderende i
byen.
Studenterhuset har haft sin egen bestyrelse, men den har ifølge EkstraBladet ikke kunnet
forhindre, at huset i dag domineres af ekstreme grupper som Den Røde Bande og
Antifascistisk Aktion.

Journalist Jeanett Dian Amonsen:
H"':)rdan kan det overhovedet lade sig gøre, at Universitetet har støttet de 1>c. grupper gennem
så mange år?

Rektor Ove Nathan:
Vi støtter jo ikke grupperne, altså. Vi støtter en studentersocial institution, som gerne har
ønsket at få fuhed under ansvar. Vi har givet dem en frihed, som har været kontrollagt med et
... en kontrakt, men de har løbet fra kontrakten. At de har villet give fut lejde til folk, som vi
overhovedet ikke har ønsket inden døre, er forfærdelig ærgerligt, men hvis har skullet stå og
være politimester hver dag om aftenen, så har det ligesom været en anden institution.

Journalist Jeanett Dian Amonsen:
Rektor Ove Nathan er forfærdet over våbenfundene og har lukket Studenterhuset på ubestemt
tid.
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Speaker Benneke:
Studenterrådet ved Københavns Universtitet beklager at der er fundet våben i huset, men
mener at huset hurtigt skal åbnes igen til glæde for alle de andre studerende.

TV2- Lorry onsdag d. 20.10.93 kl. 19.30
Speaker:
Rektor ved Københavns Universitet Ove Nathan besluttede i dag at lukke de studerendes
mødested Studenterhuset i Købmagergade. Det sker efter at politiet tidligt i morges fandt
slagvåben i huset.

Journalist Birgitte Lorentzen:
EkstraBladet kalder i dag Studenterhuset i Købmagergade for en terroristrede. Og her til
morgen konfiskerede politiet disse ni slagvåben under en ransagning af Studenterhuset.
Det var Rektor ved Københavns Universitet Ove Nathan, som havde anmodet politiet om at
ransage Studenterhuset.

Rektor Ove Nathan:
Jeg har det dårligt. Jeg er forfærdet, fordi '" Studenterhuset er en meget smuk ide som sådan,
om at have et samlingssted for københavnske studerende som ... gik på tværs af alle fagskel og
læreanstalter. Så derfor er det forfærdelig ærgerligt, når den .. ideen svigtes af .. dem. der
skulle have båret den frem, så stedet istedet forvandles til noget helt andet.
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 det med rimelig styr, efter sin oprindelige ide i midten af København.
Og det er det eneste fornuftige sted at have det. Så 'li må se i øjnene. at det kan man altså ikke
klare i en stor by idag.

Journalist Birgitte Lorentzen:
Ove Nathan vil ikke oplyse os om, hvad der egentlig fik ham til at bede politiet om at ransage
Studenterhuset.
Idag holdt et chokeret Studenterråd ved Københavns Universitet pressemøde.

Præsidiemedlem Niels Bukholt:
Studenterrådet tager afstand fra alle former for fremstilling og opbevaring af våben og vi tager
afstand af enhver brug af vold.
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Journalist Birgitte Lorentzen:
Hvorfor tror du at Ove Nathan har anmodet politiet om at ransage Studenterhuset?
Medlem af Studenterrådet Lars Melin:
Han må have fået nogle oplysninger, som jeg ikke kender, om at der må have været noget
interessant at finde. Jeg ved ikke af hvem, og det ... der må være noget mere for otte
slagvåben er ikke nok til at tage og lukke hele huset.
Journalist Birgitte Lorentzen:
Det er ingen hemmelighed at der gennem den senere tid har været en del intern strid i
Studenterhuset. Forskellige interessegrupper har bevidst modarbejdet hinanden.
Medlem af Moderate Studenter Christian Hesselberg:
Det har jo vist sig nu, at der er en enkelt gruppe i huset, nemlig Regnbuen, som har produceret
våben, muligvis med henblik på ... verdensrevolutionen eller sådan et eller andet fuldkomment
inferiørt. Og jeg havde ikke drømt om, at de ville gå så langt ud. At de ville gå til de her
ekstremer. Jeg har godt vidst, at Regnbuen diskuterede, eller var meget venstreorienterede, at
de diskuterede terrorisme og lignende på et akademisk niveau. Det er fuldkommen acceptabelt
og normalt, men at de nu også begynder og bevæbner sig med slagvåben og hvad ved jeg. Det
er fuldkommen over gevind, og resultatet kan kun være, at Regnbuen kan simpelthen ikke
være i Studenterhuset mere. Altså det må nærme sig en ulovlig forening, der må opløses ved
dom.
Journalist Birgitte Lorentzen:
Vi har fundet frem til sagens hovedpersoner, de mistænkte nemlig gruppen Regnbuen. Og I
har eksisteret siden 1985, som l startede som alternativ psykologiske Rådgivning. Og siden er
det så blevet bredere budskaber. I har sociale politiske budskaber i Jeres program. Og bia. står
der i programmet . Vi tager revolutionære og undertrykte problemområder op med det formål
at forandre og forbedre verden. Men hvor langt vil I gå ?
Stud. psych. Anne Jønsson :
Ja hvor langt vil vi gå. Nu kan man sige,at det er måske i sig selv en skæv måde, at spørge på.
fordi at hvis man vil forandre verden, så gælder det selvfølgelig hele verden, og så vil man
selvfølgelig gå hele vejen, men ....
Journalist Birgitte Lorentzen:
Men jeg spørger til ..?
Stud. psych. Anne Jønsson :
Men det er at forstå som, at man tager hvert skridt ordentligt, og man kan selvfølgelig støde
på problemer

Journalist Birgitte Lorentzen:
Grunden til at jeg spørger, det er selvfølgelig fordi, I idag bliver beskyldt for at være
terrorister. Og så skal I selvfølgelig også have ret til at svare. Kan I forklare hvorfor at der var
våben i Studenterhuset ?
Stud. psych. Anne Jønsson :
Altså nu er våben jo nok så meget sagt. Nu .. altså der er åbentbart mange, der deltager i
hetzen, som måske har deres grunde dertil, hvad de så er det ved jeg ikke. Men ...
Journalist Birgitte Lorentzen:
Men .... vi så her på indslaget, at der var nogle lange køller og der var ... ovenikøbet noget
omkring som kunne fungere som håndtag. Vil I afvise at det er våben?
Stud. psych. Anne Jønsson :
Det er vel først våben i det øjeblik de bliver brugt, og de der ting er aldrig nogensinde blevet
brugt. Men ...
Journalist Birgitte Lorentzen:
Men hvorfor er de blevet bragt til huset
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Stud. psych. Anne Jønsson :
Det er bragt til huset lige efter at bombedrabet mod Internationale Socialister skete og der der
skulle holdes et stort antiracistisk møde, hvor at centrale personer som er blevet mordtruet tit
skulle være der.
Journalist Birgitte Lorentzen:
Det vil sige de er blevet bragt ind for at kunne fungere som våben i en given situation ry
Cand. psych. Kalle Birck-Madsen:
For at kunne forsvare sig. Far at kunne forsvare sig, og så har man senere haft en intern debat
i huset, at vi må finde en anden måde at få en sikkerhed på, ikke. Og det var så meningen at de
skulle fjernes. Ok det er så ikke sket, og det er beklageligt og det er noget lort.
Journalist Birgitte Lorentzen:
Jamen men hvorfor har I ikke skilt Jer af med dem?
Cand. psych. Kalle Birch-Madsen :
Det er en forglemmelse.

Stud. psych. Anne Jønsson :
Det er simpelthen en forglemmelse og ... det er ikke.... nu siger Christian så der at der er
blevet produceret 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 bøjelige. Og at den måde de er mmet på, ser de meget længere ud .

Journalist Birgitte Lorentzen:
Men nu er der altså fundet nogen stave i Studenterhuset, hvor I er. Og I indrømmer 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-Madsen :
Nej for ..... jo meget, virkelig meget at de ikke er kommet væk, ikke. Men der synes jeg at
man skal huske at se på, hvordan denne her sag egentlig kommer istand. Og den kommer
faktisk istand på den måde at der i huset længe har været stridigheder på et punkt og det var i
89 og det er på den måde at jeg .. meget mod min vilje bliver trukket ind som central person.
Jeg reagerer mod et hus, der begynder at fungere ved at man håner hinanden, man fornedrer
hiuanden, man lyver. Der kommer også nogle konkrete mordtrusler mod mig som person ...

Journalist Birgitte Lorentzen:
Du mener altså, at der er nogen, der har plantet denne her historie i ..., for at komme Jer til livs
på en eller anden måde?

Cand. psych. Kalle Birch.Madsen :
Egentlig temmelig klart fordi ...

Journalist Birgitte Lorentzen:
Men har I så ikke tacklet den forkert. For så skulle I jo vel holde Jeres sti ren og ikke have
våben sådan et sted?

Stud. psych. Anne Jønsson :
Vi opfatter det jo ikke som våben ...

Cand. psych. Kalle Birch-Madsen :
Der er jo ikke os.

Stud. psych. Anne Jønsson :
Vi opfatter det faktisk som ganske uskyldigt. Og de er heller aldrig blevet brugt, altså det er
en nødværge-situation ..... Og terrorist. ......

Journalist Birgitte Lorentzen:
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. Kalle Birch-Madsen :
Jo. Vi kunne have gjort noget andet omkring den strid der har 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 ødelagt 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 tage stilling til om I skal
ekskluderes af Studenterhuset, hvordan vil i prøve at rydde de her misforståelser afvejen
meget kort?
Cand. psych. Kalle Birch-Madsen :
Vi har jo selv ... selv overvejet at gå til en ....... Vi har været til en advokat omkring alle de her
ting tidligere for et års tid siden og ... og har overvejet det igen. Men der har så ligget den at
for ikke at skabe større problemer i huset håbet at man har kunnet løse det internt, har vi ikke
gået til en advokat.
Journalist Birgitte Lorentzen:
Okay
Stud. Anne Jønsson :
Og jeg vil godt her til 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 udokumenteret.
Journalist Birgitte Lorentzen:
Godt. Men jeg bliver nødt til at stoppe dig her. Men I indrømmer altså at det var Jeres egen
fejl og de våben var der og det var en fejl ... at de ikke var fjernet?
Stud. psych. Anne Jønsson :
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København d. 16/6 1994
PRESSEMEDDELELSE:
Studenterhussagen for Justitsministeren.
Det retslige efterspil efter politiets razzia mod Studenterhuset i Købmagergade er ikke slut.
Rådgivningsgruppen "Regnbuen" har d. 16/61994 til justitsministeren anket politiets
beslutning om ikke at efterforske anmeldelsen mod jurist Lars-Erik Al1in for brud på
straffelovens § 155 om tjenestemisbrug.
Jurist ved Københavns Universitet Lars-Erik Allin blev d. 29.10.1993 politianmeldt for d.
211101993 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: 35 37 86 58

P.GY
Stud. Psych. Søren Kruuse
Stud. Psych. Jesper Lund

København d. 16.06.1994
Rådgivningsgruppen "Regnbuen"
Griffenfeldsgade 41
2200 København N.
Tlf: 35 378658

Til:
Justitsminister Erling Olsen

ANMODNING OM MINISTERENS INDGRIBEN IFM. POLITIANMELDELSE.
Undertegnede anmoder hermed Justitsministeren om at sikre, at den af os pr. 29.10.1993
indgivne politianmeldelse mod jurist Lars-Erik Allin for brud på straffelovens § 155
(omhandlende t j enestemisbrug) af politiet tages op til efterforskning og evt. indbringes for
domstol.

Baggrunden for denne henvendelse er som følger:
Torsdag d. 21.10.1993 fjernede jurist ved Københavns Universitet, Lars-Erik Allin, assisteret
af et antal universitetsbetjente, materiale tilhørende rådgivningsgruppen "Regnbuen" fra
gruppens daværende bopæl i "Studenterhuset", Købmagergade 52. Materialet, der udgjorde en
mængde, der fYldte ca. 5 flyttekasser, blev opbevaret i aflåste skabe, og bestod bl.a. af
fortrolige journaler fra rådgivningsgruppens klientarbejde, mødereferater og diverse
arbejdspapirer.
Materialet blev fjernet fra skabe tilhørende rådgivningsgruppen, der som en del af "Foreningen
Studenterhuset" i henhold til samarbejdsaftale med Københavns Universitet havde brugsret
over lokalerne i Købmagergade 52.
Det bør understreges, at bortfjernelsen af materialerne skete uden rådgivningsgruppens
vidende, ensige accept. På trods af gentagne henvendelser og protester i dagene efter
bortfjernelsen lykkedes det først undertegnede at få adgang til materialerne d. 1.11.1993. Det
viste sig da, at materialerne bar præg af at have været gennemset; enkelte dokumenter var
kommet i de forkerte kuverter og enkelte dokumenter manglede.

Efter samråd med vores advokat, Christian Harlang (H), der vurderede det hændte som en klar
straffelovsovertrædelse - at beslaglæggelser kun kan foretages af politiet, og dette under
ansvar overfor domstolene - anmeldte undertegnede d. 29.10.1993 jurist Lars-Erik Allin til
Københavns Politi, Nyropsgade Station, for overtrædelse af straffelovens § 155. (Bilag l.)
Vedlagt anmeldelsen var bl.a. 5 underskrevne udsagn fra vidner til bortfjernelsen.
D. 25.11.1993 afviste Politidirektøren ved politiadvokat Ole Weikop anmeldelse med den
begrundelse, at han ikke fandt, at vores anmeldelse indeholdt oplysninger, der gav rimeligt
grundlag for at antage, at et strafbart forhold var begået. (Bilag 2.)
D. 9.12.1993 ankede undertegnede dette afslag til Statsadvokaten for København, denne gang
yderligere vedlagt en båndoptagelse fra Radioavisen d. 8.12.1993, hvori Universitetsdirektør
Peter Plenge vedstod, at bortfjernelsen afmaterialet havde fundet sted. (Bilag 3.)

Statsadvokaten for København ved Hanne Bech Hansen afslog d. 3.2.1994 anken. (Bilag 4.)
Dette skete med begrundelse i at 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.
Politimyndighedernes afslag på at efterforske sagen undrer os meget, da vi - og de advokater,
vi har været i kontakt med - vurderer, at der er rigeligt grundlag for at formode, at der er
begået et strafbart forhold. Og vi formoder 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, når
politimyndighederne ikke ønsker at opklare den tilsyneladende lovovertrædelse, og eventuelt
bringe denne for domstolen. Vores 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 følgende:
Den afjurist Lars-Erik Allin udførte bortfjernelse afrådgivningsgruppens materialer skete
torsdag d. 21.10.1993, dagen efter at politiet havde foretaget en razzia mod "Studenterhuset" .
Ifm. denne razzia fjernede politiet 8 kabelstykker og l jernrør fra et aflåst skab - et forhold,
der siden har ført til 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 vegne telefonisk politiets afdeling E., der hævdede at de ikke havde rørt,
ensige bortfjernet, et eneste papir fra "Studenterhuset", da deres opgave kun drejede sig om
eventuelle våben, og at vores manglende materialer således på intet tidspunkt havde været i
politiets besiddelse.
Denne oplysning blev yderligere underbygget af politiassistent Leo Floor, afdeling E., der i
december 1993 ifm. atbøringer af de to sigtede overfor disse oplyste, at politiet ifm. razziaen
ikke havde nogen dommerkendelse til 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 bilag 1).
- Ekstra Bladets journalist Anders-Peter Mathiasen, der også var til stede ved razziaen, skrev i
Ekstra Bladet d. 21.10.1993, s. 4. "Herudover fjernede politiet ringbind, dokumenter og
papirer samt en række faner. Politiet og universitetet interesserer sig specielt for dokumenter,
der kan fortælle om den autonome gruppe Regnbuens' 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 blevet beslaglagt af
politiet ved razziaen, og at politiet siden havde leveret disse negativer videre til Rektors
sekretariet, og at de kunne afhentes ved kontakt til jurist Lars-Erik Allin.
Dette hændelseforløb giver næring til en mistanke om, at politiet har foretaget 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 politimyndighedernes bevæggrund for

at nægte at efterforske den beslaglæggelse, der uomtvisteligt er foretaget afjurist Lars-Erik
Allin, da en sådan efterforskning muligvis ville blotlægge illegitime handlinger fra
politimyndighedernes side.

Uanset om politiet har foretaget en ulovlig beslaglæggelse eller ej, anser vi det for et
retskrav, at beslaglæggelsen foretaget af jurist Lars-Erik Allin efterforskes mhp. evt.
retsforfølgelse.

Vi står selvfølgelig til rådighed for yderligere oplysninger.

med venlig hilsen
Rådgivningsgruppen "Regnbuen"
PG.V.

Stud. Psych. Søren Kruuse

Stud. Psych. Jesper Lund

Vedlagte bilag:

I

I. Rådgivningsgruppen "Regnbuens" anmeldelse pr. 29.10.1993 afjurist Lars-Erik Allin
til Københavns Politi, Nyropsgade.
2. Afslag på anmeldelse ved Politiadvokat Ole Weikop pr. 25.11.1993.
3. Rådgivningsgruppen "Regnbuens" anke pr. 9.12.1993 over afslag til Statsadvokaten
for København.
4. Afslag på anken ved Hanne Bech Hansen, Statsadvokaten for København, pr.
3.2.1993.
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KØBENHAVNS UNIVERSITET
Rektor

Rådgivningsgruppen Regnbuen
Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

Ref. DW

J.nr. 10-110-1/92

21. september 1994

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 modtaget fra Lars-Erik Allin, samt en fornyet vur
dering af disse oplysninger i lyset af register forskrifterne.
Brevet er ændret på følgende punkter:
side 2. Ad pkt. 1.
\

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 (aktiv, 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.

University af Copenhagen

Nørregade 10
P.D.B.2177
DK 1017 København K

Tel: + 45 353 22626
Fax: + 45 353 22628
Telex: 22221 unieop dk

side 2

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

Med venlig hilsen

krd-~~.~
Kjeld Møllgård

KØBENHAVNS UNIVERSITET
Rektor

Rådgivningsgruppen Regnbuen
Solidaritetshuset
Griffenfeldsgade 41
2200 København N

Ref. DW

J.nr. 10-110-1/92

21. september 1994

Med skrivelse af 30. 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 mod den mellem Kø
benhavns Universitet og foreningen Studenterhuset indgåede aftale
eller dennes forudsætninger.
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 Al
brechtsen har efterfølgende oplyst, at ordvekslingen om PKK ud
spandt sig mellem dem og Lars- Erik Allin, efter at man havde
rejst sig fra mødet, og mens 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 iøvrigt ikke, at der i forbindelse med be
handlingen af sagen foreligger omstændigheder, som medfører, at
universitetsdirektøren må anses for inhabil, og jeg må afvise je
res bemærkninger herom.
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Side 2

Ad pkt. 1:
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.
Lars-Erik Allin oplyser, at så vidt han erindrer, bestod Ekstra
Bladets liste af ialt 2 - 3 A4-sider, hvorfra bladet specielt var
interesseret i at få checket 20 - 30 navne. Under arbejdet med at
sammenholde de pågældende navne med matriklen blev der ud for de
enkelte navne på listen tilføjet et bogstav: "A" for aktiv,
"O"
for orlov og "U" for ukendt, og muligvis også kandidatår for en
keltes vedkommende. 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 eller makuleret sammen med ikke-journaliseringspligtigt
materiale fra Studenterhussagen.
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.
Ad pkt. 2:
For så vidt angår PKK, har Lars-Erik Allin 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.
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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-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
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 på, at Allin har
handlet efter bemyndigelse fra universitetets ledelse. Det må
erindres, at sagen startede med, at universitetet fik forelagt
oplysninger om, at man muligvis udbetalte det økonomiske tilskud
til Studenterhuset på 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. Sådanne 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 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 Regnbuens slagvåben ikke
fandt det tilrådeligt at give gruppens medlemmer 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 på
efterfølgende udlevering.
For så vidt angår Regnbuens påstand 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 gennemgået 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 3. februar 1994 stadfæstede Politidirek
tørens beslutning af 23. november 1993 om at afvise politianmel
delsen af forholdet.
Ad pkt. 3:
Spørgsmålet 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 universitetet
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ikke kan yde støtte til individuelle rådgivningsvirksomheder. For
så vidt angår 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.
Jeg skal afslutningsvis bemærke, at en tjenstlig undersøgelse af
Lars-Erik Allins forhold efter min bedste vurdering ikke vil kun
ne bringe nye oplysninger frem. Under hensyn hertil samt til at
Allin efter aftale fratræder sin stilling ved universitetet med
månedens udgang,
finder jeg ikke grundlag for at iværksætte en
sådan undersøgelse.

Med venlig hilsen
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Kort Notat til Grupperne i Studenter-Huset}
til Bestyrelsen, Rektoratet &.c.

UDDELT: STORMØDET SEMESTERSTART EFTERÅR 1992 e.v.
Ang. BukyJtbTing(.r do kJogu fro R,gnbuul j>(.d is<cr Kalle Birk Mads(.n, OY(.rfor grvpp(.r,
og tMUgut: rrupptr, i Srutf~n{u-Hus,l, bl.a. TDi CM, Yggdrasil &: Sodeult:l. Htnn(.d -I. r(.øJ.:tion
på 2 .tr fra Per Ols(.n. Gen(.ro1sd;re(<cr i Sod,/(.'(.t $od,1aS Mon/u Solu (S.M.5J

Over det par år hvor Studenter-Husel aller er opblomslret, er Univer
ledelse og Studenter-Husets aktivister blevet overd<enget med en lind
strøm af injuriøse og studentikost uforståelige anklageskrifter fra Hr. Birk
Madsen og hans ligesindede. -: Alle lyper møder er blevet forhalet, manipu
leret og ødelagt og en (ang I<tkke sunde initiativer (bl.a. delvis selvfinansiering
af Studenler-Huset) er blevet' standset af samme gruppe.
Med venlig tolerance er der hlevet sagt fra overfor denne propaganda
maskine, men intet har hjulpet. - Societetet har derfor trukket sig og har
indgjvet begrundet klage til rektorater Over at universitetet tillader polilisk
bagvaskelse af uskyldige.
si~etets

Lad os se på et par eksempler:
Eksempel 1:
[ løbet af sit omhyggeligt, n:searchede og quasimaniske hetz-arbejde
har Hr. Birk Madsen fundet ud af at Per Olsen, privat og uden tilknytning til
Societetet, er lidt af en internationalt kendt Crowley Scholar, altså: kender af
digteren og prOfeten Aleister Crowley. Dette har ført til en inlem studiegruppe i
Hr. Birk Madsens "menighed", som endnu et tragi-komisk forsøg på at få de
nævnle grupper ekskluderet. Hr. Birk Madsen har på grundlag af enkelte, dybt
misforståede. Hellige Skrifter af denne profet, konkluderet at S.M.S. o.a. repræ
senterer ovennennesketeorier og brutal egoismel
HvU Mgm igm Wldle i_du for bansemordere p.g.a. dm /)ibd!ke btrerzrillg om
AbraJuun og IsaJr., vil/, tk flute i dag Kutule .u al du l'lIr /Qle "'" radsme Dg rtligioftSfDrf_lgt1sej
mb! dG Jir jJ±e er .$å =g(. som f_lgu Pro/etell A,/eis/u Crawlq regner Hr. Birk Modst'l'I med at
slippe godt fro thnn,(. rdigiomforf_lgelse, w.d Ityjlktn han udstillu sin profopu JnIpidiw med dcu
w./ufulu posbJ.l_s(. forvanslninger. Allahu Akbar! Gud er SJ_"et - Og efiutitkn vil ikke sklne
mulem /orf_lgeutn af j~u og f.w. ø/ Aleutcr Cro ....Il}',J dlsclplc...

At tro, al Per Olsens overbe\isninger deles af alle andre i Tai O1i,
Yggdrasit og Societetel er endnu et af de generaJjserende manipu!ationstriks
ved hvilke alle finner går med kniv~ Lad det derfor V<ere kendt: Aleister
Crowleys lære er ingenlunde central for arbejdet j de grupper Hr. Birk Madsen
.
og hans men~ngsf;eller chikanerer.

- Men hvorfor er det så vigtigt/or Hr. Birk Madsen
nDzistisk overmennesketro hos sln~ sd'·l'algle mod.Uandere?

al

aTttyde små

:Selv[ølge1ig fordi Hr. Birk Madsen og hans hArdesle stølter er klok
kerene skoleeksempler på "den elitære socialismen, som det hed engang. Del er
den ekstremislfløj som folket afsUr og som derfor har dogmer om at "massen
skal revollJtioneres\ "massen er fordummet", "massen skal bevidstgøres" og
indtil del Cl sket, er der kun den "lille revolutionære eliIc" SOm har check på
sagerne. - Denne elite kan lage "de nødvendige beslutninger" ror den vildledte
masse: de:t er den elite som har gjort alle kommunistsamfund lit diktaturstater.
Men dl!:l u p,g.Q. dt:nn, djtisrUke w"kegong af Hr. Birk MotUtl'U og MrIJ gntp~ har

til at rygt: hash, St/v om vild/til1/! lolJ:. (bl.a. beJtyreueru formand og stormødel) IldrrykJ:digf Mr
forbudt d(.L D(.l u p.g.D. .10,","(. ditlslisk(. ovum(.nna~holdnjng og 1legnmdlde· tgourne, øl Hr.
Birk Mads,n og haM gllJPP(. har ret til at luroriMru og chi1:nnuu andre grupper i SrudDl/tr
-Hu.ul, ogS4.~ sdvom "del vildledle fa/k" og "kopilolloknj(.nu· har sogl frø ow.rfor den slags
okJivil(.Ur 1:leh d(.t ltVildig(. undus_gdse.sudvolg SOI'l inds~tp(.de Hr. Dirk Mods," og M,.,
gt".lppe al s'øn4s(. chikan(.n).
rd

Den "rcYolutiona:rc elite" kan (ifølge egen overbevisning) tillade sig
att. NÅr c'en e:- blevet imødegået j. Studenter-Huset har HJ. Birk Madsen
benillel sig på at fremstille kritikken SOm ny-nazistiskt kommunisthad! - Må
jeg i den .·orbindclse bede uvildige observatører l~e Professor Peter Madsens
glimrende kritik af denne [endens i bogen "Socialisme og demokrati" (Viborg
1981 c.......). La:.s Leks. optrykket af den artikel som satte punktum for "elitens"
sclvt<eglstallkegang i de brede lag: "Borgerlige rettigheder og flygtende øjne 
lidt polemik. " (p.9Sff). - Der er ikke tate om højrepropaganda, men om an
svarlige tværpoUtiske mennesker som kræver frihedsrettighederne overholdt og
siger NEJ IH overmenneskelig e!itisme, med særprivilegier i Studenter-Huset,
med forfølgelser, hetz, gadevold og terrorisme i samfundel udenfor.
.AflS.! politiskfrih,d til o.lle. m'rI nej wk ål di/are gnfpper pd. begge Pøj" som ni1tgtu
and" m'nn,*r diu, Jrih,du ud/ru.

j~t:m -bt:dr(.Yiden~,

Eksempel 2:
Hr. Birk Madsen har Oere steder i sin voluminøse verbalilel fremha:vet
at Per Olsen taler Om "ødelæggelsen af den danske folkesjæl", som er særligr
suspekt forhold af småfascistisk karakter. Når Per Olsen bruger udtrykket
"dumme danskere" hentyder han drillende (som mange indvandrere og derCS
danske venner) til danskernes generelle svagheder:
T.W. Mr mali i Studentu-Huset acupter(.t en grvppe som h_jlydi ltar praler med
/orshllige u4.UIOmsparlat1untariske oJ;:Jiviwer, f.ds. besa:/ulse a/ det ryrkisJ:e luftfaruselsmb tI'u
wg-selv åb"..opun i Mogu.rin. Og sdv nu, hwr tUt u kommet frem a' -lX,. Alde Bande-. som ~
bog disu ak.lonu har 5 medJemmu sat fas' for baN;rø...eri, u.lovlige l'åbt'l'l &:.c. oaepluu tknne
grvppt j S/udDIJer-Husrl, mau tuuiu, $Om btn arbejder ~rvi.:U.ruhlbdigt, wpoliJi.sJ:. og intklifor
law.1I.$ ranuner. blf>ot:r chihlnuel bart, udt:1l ar IIOgm griber ind.

Bl.a. den slags svaghed og (tilsyneladende) dækken over kriminalitet
fra højere sted, kalder mange indvandrere "dumme danskere" - og de har ret!
$ocideWs ObJ,,...of_ru i /orbiwic1se med SNdtnler-Hu.set gtader sig øllerede til ør se
hvortfnn, Hr. Birk MadselLS udspd:lI/uede N"ipuløtiVlt tbo.co-Itjeme viJ forvn« dm, IIOro, til at
~r( naxi -propogaruia illcl. racisme. satanume, stol-handel &: -misbrvg. suspd:1 mpj'oluuing og
Itvød ma.TI n.u dl(.rJ u bl(.Y(.' beskyldt for udert synderlig iJttlsigdse fro de mogles/flSe og/ellu
indiffeu~e ØlISWlrlig(..

Afsluttende vil Societetet gerne vide hvilke andre "nazi-tegn" end
LykkeHjutet (:Svaslika) Socieretet efter Hr. Birk Madsens fejlopfattclse ønsker
at "rehabiliterer".
2

/"

'7'

SKD/il:4. ·rdwbiJi/uing" vw aldrig ... og ir ikJc.e i Societelers netop !tadiggjarfe
idt&fUndlag: Sode/er har Jul/er ir.gUl poliliske poinW", t'l«r'imod u Societetet 12- og/dL t'l«rpoli
tisk; åbmt for alle alltt7Ulrive Qntitvaur inluesurel .. aktiv old/orsbliflB.

Per Olsen har aldrig sagt -rehabiliter'!" og mener: "afnazificer!" om
dette kors, som Carlsberg, Studenter-Husets Største Sponsor, brugte på sine
etiketter_ indtil nazisterne søgte at monopoliserer det. Hr. Birk Madsen ønsker at
Støtte denne monopolisering, per Olsen ønsker at ophæve den.
~

Per Ol:sl::ll frunn~de i et Foredrag der fn.k111m al HanUKorsel u blaet brugt i
tIlsindu af år O\'Uall irlddl nazi,steme ,.~p tvungsrrwnopoli.urede ddS brug i dat wsrlige ~rden.
mel! da dwefal:Ja u tørlig vide"-.Ulm "defarriummede /ftl1llU ikke. kan indse", /JIenu Hr. Birk
Madsen og hørt.! di/e; at Societet ~r frl!ITutill6 sam na...-.i,srisk - refl forvridfll'ng, mefl ri/fade for
di/en der 1Je.sJ,:ytIU ln>11Jen- (.~f1leltlllgeri). SocieteteLS mærke u Cl 16-seju7u: med Hagal rliflefl.
(Rll1len benylt~ j 'vri.g/ også af B.ørneMogt).

Men Hr. Birk Madsen, som altid taler om nazisme, kan åbenbart ikke
ordet "afnazificering", hvordan skuUe han då kunne antyde at S.M.S. stod
pA poliliske, især nazistiske standpunkter?
S.M.S. d.v.s. Societetet Secietas Monti..s Se/is (S.M.S.) ønsker ikke sine
medlemmer chikaneret yderligere, vi fik nok allerede under HelleRistnings- '.
Gruppens udstilling. Per Otsen ønsker altså derfor desværre heller ikke (at følge
Fonnandens anmodning om) at stå som medforfatter til et ordensreglement for
Studenter-Huset, når den anden forfatter er Hr. Birk Madsen. Det' er Per Olsen
indeværende almene opfallelse at Hr. Birk Madsen nok aldrig nogen sinde vil
kunne rehabiliteres som et demokratisk og ansvarligt lovligt individ. Der er set
alt for mange eksempler på en gennemført ditler gruppe.selvtægt. hvis videre
implikationer lovens lange arm tilsyneladende og gudskelov langt Om længe er
. ved at indhente.
~ide

Def. er i ,vrig. Per OLsefl opfaltdu. sårn Crowlo/ Sc.holar, at Hr. Kalle Birk Morbefl
mindu garuke m~g~' om den berygtede propagandisf G~orge Sylv~fer Viereck. Jam \.Ur &jsu
Wilhdms og unu~ Adolf Hirlus f,rsle mand i t!nI tlJ1IuikaJlSk /.;Ql1tro-spwnag~; og sam .A./~isur
Crowley, og Unere duo øl/iuede kontraspi<mage, så sig Nds<2get til at mnd1~ siden sU2nds~
Jliuuk \oUt' hndt sam O! mand med Wre tal~gtrYer, lfI(Jnipu1J:Ifi~ &'nU. O! gruppdn.d
pisku, ingO! moraLsh 3trupler. 10141 fQ.7J01isJ: loyalitet med sin~ m~fre. og så fraede Jum af /tOfl
\.Ur meget klag. Som aHe der u ofre for lM!rmod MeY Hr. Jliueck lil sille dU! liJl~ HistariQl
dømmu Iwm sam m polirisk. charlofQ1l &: 3Ørl:, efurtidOt er cahaanmdig mod th du S4((t Cl
Slapper far d~ ryskt wrmagtsplanu.
~,

Aleister Crowley og frivillige blandt hans disciple bekæmpede i øvrigt
både nazismen og kommunismen udfra den overbevisning at det er to sider af
samme sag: Fattigdom, /'KlItg, n4d &: dendigkd, krise- &. J:rigU/.:onam~ wU/onnuede

obligatoris); IU'IgdarruJ:orps, oplu;a~Lse af borgtrljg~ frikdsretlighethr. O! lille dtsporUJ;. mag/diu.
intmsiv ',gn- ag bopruktLse i populurisk propaganda. forf,lgeLs~ af ondu/eda umunth. mi/illtT
opbygning, rtligiaru- &: racd'lGd, arbejds- ag ko7lcO!frariarul~jr~ folJz:nwrd, t\'wIgen for$l::r1i"g,
u/UIlr. ingm rd.UiJdultoi O.L'\I. alle Urltk.legn vtd såvel Mriune sam kol1l/Jlunism~

S.M.S. har hermed sagt fra overfor samarbejde med genuint suspekte
individer; per Olsen ønsker ikke for indeværende at samarbejde med Hr. Birk
Madsen som i geo{agen praksis har vist, at han ikke respekterer de grund
liggend~ frihedsrettigheder, som er forudsletningen for at vi alle faktisk har en
dejlig, rig og skøn tilværelse. - Per Olsen. Generalsekretær.

Aktive Old[orskerf! (A.O.) d.v.s. Dilligenlissimi Anriquiratis lnquisirores
(D.A.l.) - Altertullive A.nrikvarer (A.A.) d. v.s. Curatores Rerwn Antiquarum Alii
(C.R.A.A.) - Sade'as Monlis Salis (5.M.S.) - Sae/BiergSe/ShlBel (SBSSB)
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MODTAGET
2 5 AUG. 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
opmærkspm 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:;ggningsproblem 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 cancl. 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 cn af sinc opslidende "justisterisager" mod SMS
og lignende grupper med tilknytning til Huset.
Generalsekretær Olsen.
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Aktive Oldjorskere (.1.0.) d. v.s. Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores (DA.!.)
& Alternative Alltil.:varer (.1 ..1.) d. v.s. Curatores Rerum Antiquarum Alii
(C.R.A.A.) Societas MOlltis Solis (S.M.S.), SoelBiergSelSkaBet (SBSSB).
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Alzti.w Oldfors1zere
ALternative Antikvarer
Til Bestyrelsen & Grupperne i Studenter-Huset.
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2. Man

SoelBleTZSd SkaBet
Med. Aug. 1992 e.V.
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FOrbundet Aktive Oldforskerc (.4.0.) d.v.s. Dilligentissimi Anriquitatis
Inquisitore.s (D.A.I.), Organiseringen ,·J!lernarive AntiJ.:varer (.4-4.) ri vs.
Curarores Rerum Antiquarum ALU (C.JL4.A.), Societetet Societas Montis Solis
(S.M.S.) & SelSkaBet SoelBier1'Sp./Skt'R'?f (SRSSBJ merlri{·1f".T hpnnpr:l ti]
Bestyrelsen & Grupperne i Stu-denter-H"uset ar vi tIækker alle vore akliviteter
tilbage fra dette Hus. - Vi har fundel bedre lokaler, bvor Vi er sikrede imod
politisk betonet ch)kane & perfid injuri0s politisk forfølgelse.
Ansvarlige kræfter i Forbundet, Organiseringen, Soci":tet & SelSkaBet
har medvirket afgørende til at forvandle Studenter-Huser fra el for-slumrner
ame- & udklækningssted for ikke-studerende samfundshadere under styring af
professionelle politiske aktivister, kaldet "Regnbuen" og "Studerende mod
racisme", disse opretholder dog stadig. en art døgn-besættelse af stedet.
Husets BestyrelseS~ange forsikringer til Os om at nu blev der sat en
stopper for chikane & hetz har ikke bjulpet, scl... disse gruppers intensive,
illegale hasbtygning i Studemer-Husel har man tilsyneladende ikke kuIll1et få
srandset.
Begge de omtalte forhold er det blevet pålagt de nævnte terror-grupper
at bringe i orden af såvel Bestyrelse, Stormøde som Repra:sentantskab - intet
hjcelper tilsyneladende.
Hverken Forbundet, Organiseringen, Societetet eller SelSkaBet ser det
som en opgave at beskæflige sig med politik overhovedet; stalinistisk
marxisliske hetz- & chikanegrupper må uddø som de vil, Vi vil ikke spilde
yderligere tid på dem.
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Societas Montis S~lis (S.M. S.)
SoelBiergSelSkaBet (SBSSB)

Aktive Oldforskere (A. O.)
d. v.s. Di/ligentissimi Antiquitatis Inquisitores (D.A.!.)
Alternative Antikvarer (A.A.)
d. v.s. Curatores Rerum Antiquarum Alii (C.R.A.A.)

Det historiske, videnskabelige magiske selskab Societas Montis Solis
(S.M.S.) har erfaret at Deres interessegruppe er aktiv i kampen mod nazisme,
fascisme og racisme. Societet S.M.S. sætter stor pris på denne Deres indsats,
SOm vi skønner er både gavnlig og Ii""dvendig i dagens Danmark (beklagelig

vis)

Introduktionsmøde under 3. Dispersion. Efteråret 1993 e.v.
Under vore aktiviteter i bl.a. Studenter-Huset, Købmagergade 58.
København IC, er Societas Montis SoUs (S.MS) desværre blevet udsat for
gentagne anklager og beskyldninger ~m al vort selskab skulle være nazistisk,

fascistisk, racistisk, yderliggående nationalistisk o.s.v. .
Societelel. og underafdelinger, har baft aktivileter landet over, på
biblioteker. i lokalradioer o.s.v. Vi har kun mødt de omtalte anklager og
beskyldninger j Studenter-Huset
Societas Monris Se/is (S.M.S.) er på ingen måde politisk, og er slet,
slet ikke nazistisk, fascistisk, racistisk, nationalistisk eller andet lignende. Selv
om vi har fremhævet al der er aktive jøder i vor organisation. al alle uanset
afstamning, hudfarve. race: o.s.V. er velkomne som medlemmer og også efter at
vi har tydeliggjort vor afstand til nazistiSk historieopfaltelse og magi har vi
måltet finde os i disse beskyldninger. Klagebreve til politiet og diverse højere
jnstans~ r har kUD hjulpet lidet. Studenler-Husets bestyrelse har. efter en
. grundig høring. anmodet de uretfærdigt beskyldende grupper om at mckke
deres postulater tilbage og at finde en anden tone frem, intet har hjulpet.
De omtalle grupper, som formentlig opnår økonomisk og moralsk støt
te fra Deres organisation. har fremturet med deres lidet underbyggede og højst
usande påstand~. Disse grupper kalder sig blandt andel "Regnbuen. Psykologisk
Rådgivning", "Studerende mod racisme", "den Røde Bande" o.m.a. Man går
utilsløret ind for udenomsparlamentarisme og vold, støttet af BZ'ere og andre
mindre demokratiske, kendte voldelige grupperinger.
Da Secietas Monris Se/is (S.MS) gerne vil hævde sin slatus som et
frit. selvstændigt og upolilisk historisk videnskabeligt, magisk selskab er del os
magtpåliggende at rense os selv for disse beskyldninger. Som De mAske fOIStår
kan det være svært for et lille non-profit foretagende at hamle op med pro
fessionelle fag-aktivister med slore økonomiske og menneskelige rCSurce:r. Vi
inviterer dedor et eller flere medlemmer fra deres organisation (gerne med
forstand på nazisme) til at overvære vort møde i NATIIA den 419-93 e.v. Som
De kan se af vedlagte løbeseddel handler foredragel denne aften om nazismen
og om hvordan vi som danskere beskytter vor folkekullur mod udnyttelse fra
nazistisk side.
Mod forevisning af dette bRv viL Deres repræsentant komme gratis ind
til det omtalte møde. Der vil være spørgetid og diskussion efter foredraget.
Med venlige hilsener:
S.M.S. Box 7. Vesterbrogade 208.1800 Frederiksberg C.
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Ved møderne anvendes subliminal påvirkning, bl.a. bi-naural 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.

1.

Aktive Oldforskere (A.o.) d.v.s. Dilligentissimi Antiquitatis Inquisitores
(DA.!.). Folkekultur og rodsøgning i Norden. Nazisme? Nej Tak!

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 ældste tider og de naturlige
rødder for kultur- og historie-bevidste danske, som S.M.S. hævder? Hvorfor
kan f.eks. amerikanske sorte 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!
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1& STED:

Lørdag den: 4/9 kl.: 20-22.
Entre pr. møde koster 50 Kr. Møderne afholdes:

Købmagergade 28 2 i NATHA.
For yderligere oplysninger send 20 kr. i frimærker samt navn og
adresse til:
S.M.S. Box 7. Vesterbrogade 208. 1800 Frederiksberg C.
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MAGTEN TÆT pA KROPPEN: FORSVAR ELLER UNDERKASTELSE?
Regnbuens andel i Studenterhuslukningen er mere kompleks. end Illange onsker at se.
Den er et spejl på det, der kan ske een selv, nM man siger nej lil at acceptere al blive
påfort trusler om vold eller hvis man ikke vil "eceptere voldens indlog i de
medmenneskelige relationer. Og er man humanist eller socialist er der lils,'neladende
ingen grænser for de . efterretningsvæsener', man samlidig overvåges ar.
Historien om endnu en brik i Lex-BZ-teorien lil statsadvokat Erik Mcrll1ngs puslespil om
den forsvundne mikrofon.

Af cand.psych, Kalle Birck-Madsen, tidligere bestyrelsesmedlem i Studenter/lllse/, ag
husaktivist i Rddgivningsgruppen RegnbIlenfra 198-1. Nu et ekskluderet medlem.
En uge i oktober var nationen på den anden ende. Der var afsloret "terrorisme" l
Studenterhusel - og så for stalens penge! Men del dode ud igen. Alle anklager mod
Studenlerlmsellod sig een for een tilbagevise. Og tilbage blev krn fundel af slagvåben - 8
kabler og et vandror - fundet i Regnbuens gruppeskab, og med adresse til Studerende
Mod Racisme. Når alt andel nu havde visl sig positivt urigtigt, blev det muligl al lade
hele Ekstra BladelS hislorie om "Terrorist-rede på Universilelel" komme disse 10 grupper
Iii skyld. Studenterhusels bestyrelse skred til eksklusion af enkeltpersoner og lit
suspension af grupperne. Og delle på trods af kablernes "offentlige eksistens" og
bestyrelsesformandens åbne indrommeIse af personligt kendskJb og ansvar, storre end
Regnbuen nogen sinde havde hall. Når et snævert flertnl på en ekstraordinær
generalforsamling efterfolgende sluttede op om bestyrelsens forslag om "at reUe bager for
smed", må der derfor være en legifilllif<l af hojere orden al falde tilbage på. ellers
forelages end ikke et lille justilsmord! Denne "legitimitcl" skulk senere vise sig at være
universiletets jurist Lars-Erik Allin,
At der var noget andet på spil end "kabler" var der ikke minge, der gad beskællige sig
med, og slet ikke den særlige side af sagen, hvor Regnbuen fremlagde brikkerne til et
højre-radikalt plot omkring ellerrelnings\ienesleme og med sikker del!agclse af i hvert
fald Lars-Erik Allin fra Universitetet og en bestemt person fr<; den sort-okkul! gruppe
SolBjcrgSelSkaBet i Studenterhusel Begge parter havde tidligere forsogt at ru Regnbuen
smidt ud af Studenterhuset på konstruerede anklager. Og ploUet gik nu SOn1 da på "dc
rode". "For langt ude" blev det sagl lil os! Og hvis Lars-Erik Allin ikke nogen uger
senere var blevet fanget pil det forkerte ben for en episode nled en mikrofon i Hans
Gammel!ofi Hansens telefon tilbage i 1986, var ploUet næppe kommel videre frem i lyset.
Nu kunne Sludenterhusets beslyrelse og Studenlerrildet lige: pludselig godl huske
Lars-Erik Allins "smid Regnbuen og Studerende Mod Racisme ud af husel" . Og også
hans lruende oplysninger om deres PKK-forbindelser. Dels skulle de værcl blevet
overvåget og fotograferel på en PKK-lræningslejr i Sverige af del svenske
sikkerhedspoliti SAPO, og dels var PKK-folk blevet fotograferet i forbindelse med et
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anli-raeislisk mode i SludenIerhuset. Men Lars-Erik AlIin benægtede de givne
"oplysninger". @

Fremkosten af den forsvuc:dnc mikrofon salle skub i både Studenterhusets bestyrelse og i
Studenlerrildel De gik fra 'l være "lam" i Lars-Erik AlIins f1\reOok, til al blive ulve. Og
man for i pressen frem med Lars-Erik AlIins afgang. Vi er "ulryg ved ham". udlalle
bestyrelsesformanden Erik Albrechtsen. Og det, der skabte utryghed var, at Lars-Erik
AlIin nu nægtede at have forsynet de respektive studenterorganisationer med oplysninger
om Regnbuens og Studerende Moå Raeisme'i'v
Ud over at Lars-Erik Allins oplysninger er usande - såvidt jeg ved - er der eller dansk
lovgivning ikke nogel kriminel! i al have forbindelser til PKK. Men personligt er jeg
mest utryg vcd den OppOI"tunisme. som studenterorganisationerne udviste. Først brugte
man Oilligl Lars-Erik Allins "oplysninger" Iii al presse enkeltpersoner og grupper ud,

angiveligt for al "redde" Studenterhuset. Dernæst sparker man til manden. der allerede
ligger ned. og hvis oplysninger, man tidligere brugte lil at redde sig selv på andres
bekostning. Havde denne' opportunisme" så været en ny og enlig svale i Studenlerhusets
historie. er det ikke sikkel1, at der var kommet en Studenterhussag overhovedet. Den ville
i givet fald være blevet taklet anderledes. Men del er Ikke en ny enlig svale. Og til grund
for denne påstand skal slofel lofles for den problemstilling, Studenterhuset siden 1991
har sloges med. Den er ganske anderledes hæslig - og mere oplysende - end pressen og
myndigheder hidtil har onskel al se den. Og den fortæller om en mulig lænke mellem
Lars-Erik Atlin og/eller eflerrelningsvæsener og hojre-radikale kriller og skabelsen af
intern demokratiske utryghed i Stlldenlerhusel.

Problemstillingen er "hagekorsets rehabilitering" i Studenlerhusel. Del inlrodueeres af
personen fra den sort-okkulte gruppe SolBjergSelSkaBet i efteråret 1991. Det hedder fra
hans side om hagekorset: "Nazisterne skal ikke have monopol på det, og del er et
gammel!soltegn. som selv Carlsberg har brugt til at udsmykke sine oInasker". Monopolet
er diskuterbar, men delle blev ikke muligt af lo yderligere omstændigheder. For del forsle
blev der tmet med både vold og drab fra personens side, når diskussionen angik hans
fremme af hagekorset. På moder i husels styrende organer. siges det blandl andel: "Jeg er
en hojt klassifieerel militærperson. der er udstyrel med reUen til at dræbe, når nogen
kommer på lværs af min eller rigets sikkerhed", og "jeg slås ikke selv, det har jeg folk
til". For del andel var del uJtrykte billede, hvori hagekorsel skulle rehabilileres del, al "de
fremmede og de kristne havde odelagt den danske foJkesjæJ", og "al

socialiSlcrnclkommunistcrnc var fjenden".
Regnbuen ,agde "NEJ" til delle hagekors-projekt. Og eJl.erfolgende blev Studenlerhuset
del I i tre lejre: på den ene side den faglige noj primært omkring Regnbuen og Studerende
Mod Racisme. der ikke onskede, al hetz. hån og voldstruslcr kunne eller skulle danne
norm i Studenlerhuset; p~ den ande side den okkulle floj, der menle al Regnbuen og
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Studerende Mod Racisme var roden lil al ondt, og al de stod "husets sande udvikling" i
vejen; og så en tredje floj "Midtergruppen". Midtergruppen, der stort set er identisk med
del senere beslyrelses- og generalforsamlingsflertal for eksklusioner og suspensioner.

"registrering af danske statsborgere ikke længere må finde Sled alene på grundlag af
luvlig politisk virksomhed'.

valgte dengang· som nu - ill se del som en strid mellem to ekstremer. Disse kunne gå

Men er der i givet fald nogel motiv til efterretningsvæseners ulovlige overvågning af
Studenterhuset? Ja. der er faklisk et meget centralt motiv. El motiv der også har været
fremme i forbindelse med aflytningen af Hans Gammeltoft Hansen: al han ikke var til
sinds, på trods af gevaldige konfronlationer mellem politielog BZ-ere i 1984. at lade
politiet få udvidede bef0jelser overfor "indgreb i meddelelseshemmeligheden og
anvendelsen af agenter". lvært imod. Heraf også navnet Lex-BZ. Sagen er nænnere
beskrevet af Ole Damkjær i Information d.10.december 1993. Motivet er. al
Studenterhuset i marts 1989 ofTentliggjorde en kraftig stolteerklæring til BZ-erne i
Baldersgade. idet deres frisled var truet. Og det er også i den efterfolgende periode at
nogte af de atypiske indbmd finder sted. Og det er ligeledes i den efterfolgende periode.
at Studenterhusct opsoges af den omwlte person fra SolBjergSelSkabet, der udtrykkeligt
senere forta:llcf. at han for han kom så udmærket kendte til Regnbuens eksistens i
Studenterhuset. Samme person havde også. mildest talt, et meget anstrengt forhold til
værdier af frisleder. At Studenterhuset stormes af politiet, da husel endeligt har met sagt
fra til disrespekt som norm. passer kun alt for godt ind i denne skabelon af fremmede
magler, der djævels har arbejdet i kulisserne. Det fortjener næsten ikke at blive nævnt,
men da Regnbuen IO dage eller Sludenterhuslukningen fik sine papirer tilbage. efter al
de ulovligt var blevet fragtet væk af Lars-Erik Allin, da manglede de papir, der var
skrevet af personen fra SolBjergSelSkaBet. Udover at Lars-Erik A1lins handling er
politianmeldt, så er det for diletantagtigt at tro, al Regnbuen ikke har ekstra kopier af
Iletop disse papirer! Desuden: de papirer vi med sikkerhed ved, at der er blevet rodet i,
det er breve, der oprindeligt er tilsendt nogle af de personer, der blev skudt ned af politiet
d.18.maj 1993 på Sankt Hans Torvl Vi tilbod psykologhjælp til al bearbejde politiets
overgreb. Stormen på Studel'terhuset passer således også ind i klapjagten på "de
autonome" efter den l K.maj delle år.

udenfor og slås! AI der nok skal to til at slås, mens der kun behover v",re een til at Slarte.
bekymrede ikke Midtergruppen. Ej heller kunne eller ville man se, at volden. hellen og
hånen mod anderledes tænkende kom fra den floj. der sil . hagekorset som uskyldigt
soltegn' ! Nej, man havde meget Iravlt med al blande sig uden om. Måske man kunne
alligevel kunne både hore, se og fole, al de der protesterede mod volds- og
syndebukligurcn om hagekorset, at de ville blive næste oITer. Og vel derfor blev
problemet gjort til de i forvejen involveredes. Det er som med "kablerne" idag: Er det
muligt privat at redde sig uden om ved ikke al have set eller hort noget. så prover man.
Og denne udtalte opportunisme hindrede også indlil elleråret 1993 huset i at kunne
handle som fælles hus mod al disrespekl mod andre kunne eller skulle danne norm.
Der er Ilogel sigende i, al Studenlerhuset blev slormet af politiet 14 dage eller. at
Sludenterhuset for forste gang siden 1989 slod sammen om at afvise bevidst disrespekt.
Og del sigende er, at Ekstra Bladets historie direkte bygger p~ ~e skriftcr. som personen
fra SolBjergSelSkaBet fra starten af 1992 udformede mod Regnbuen og Studerende Mod
Racisme, og som seIldes lil såvel Rektoralel, Lars-Erik Allin, politiet og forskellige
venstrenojsorganisalioner. Der står nærmest intet i Ekstra Bladet. som ikke allerede stflf i
disse breve. Dog er en konkret anklage mod Regnbuen for at være idenfisk med den Rode
Bandes bankroverier tyndet nogel ud i Ekstra Bladets opsætning; og sigende er også en
væsentlig udeladelse i Ekstra Bladet: at vi 'beskyldes for at ryge 'hash, men fremkosteu af
delle ville også rime·.dårligt med det onskede salgsbillede af "koUe terrorister".
Ud over at det er brud på god presseetik, at Ekstra Bladet ikke omhyggeligt tjekker
opl1sninger fra kilder, der åbenlyst har en partsinteresse i en sag, s~ er det oplysende. al
samme person fra SolBjergSelSkabet allerede i 1991192 meddelte. al han havde arbejdet
for Forsvarets Efterretningstjeneste, og i folge andre var det med "kodearbejde".
Del er en kendt sag j Sludenterhuset, at huset i forskellige perioder har værel pncget af
indbrud. Flere indbrud var imidlertid atypiske. Papirer blev som det eneste rodel
igennem, og ingen værdier fjernes. Ligeså har der været indbrud indefra - ingen yderdore
led overlast. Og der er en aklion mod et strog-diskotek, der åbenlysl udover raeisme. men
aktionen går i vasken. Politiet var tilstede, da man nåede frem, og dormændene advaret
på forhånd. Og del på trods af, at kun planlæggerne kendte til stedct, for det en time
forinden blev nævnt til de fremmodie aktivister. Er Sludenierhuset også blevet allyllet'!
Meget taler for det. Men så må jeg tage mig til hovedet på vegne af brugerne af
psykologisk rådgivning i Sludenterhuset. Brugere, der med rette målle forvente og kræve.
al ingen ud over rådgiverne, der har tavshedspligt, horte med. Har der v,crel medhor er
del - endnu - et eklatant brud på Regeringserklæringen fra 30seplember 1968 om. al

Atl i alt - for al vende tilbage til det små - har Studenterhuset sloges med den slags
opportunisme. der går ud på hellere at lukke ojnene for en ube/wgelig realitet, som andre
uds:clles for. end med mulige omkostninger selv at involvere sig i at finde frem lil og
gore noget ved arnestedet fQr dens produktion. Hvis StudenterhuselS opportunisme kunne
siges at være et lokalt fænJmen. så ville det ikke betyde så meget. men Studenterhuset
har altid været et spejl på dets samfundsmæssige omgivelser. Er del også er tilfældet i
denne sag. s~ er konklusionen den. at den store midtergruppe i samfundet er den
egenllige akloren i. at re,lle soeialpolitiske problemer bliver til uloselige konnikter
mellem "yderpoler". Og SUIII aklar den egenrlig skydige i at der ikke længere kan skelnes
mellem de. der onsker optrapning og krig. og de der sæller sig til modværge mod at blive
overfaldet ved at ]Hcvde dell moralske reltil al udtrykke det enkle budskab:
nej lil overgreb. nej til den stærkes ret.!
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'HAD TIL DE BZ-AUTONOME BAG AFLYTNING?
Hvis opgøret med de 'autonome' er årsag til aflytningen afJ'liln~ UilmmcllOfi }]ull:5cn. er
aOytnmgsskandalen ilf ct meget større omfang end hldtil antaget. Det nylig.t lukkede Studcntcrhu5
ved KObenha\11S Universitet må antages overvåget. aflyttet og muligvis infiltreret på sanUllC konto,
AfcUlld.pRych. Kalle Birck-Aiad.·II!II,lJusakliviM i Råc1giYllillJ!,5gruppcn 1?l!J!,,,buel1fra 19/)../. A'II cl

ekskludere, medlem a!SlUdcnlerhuset.

Universitetets jurist Lars-Erik AlIin udtalte efter politiets fal.zia i StwJcflterlmscl u.20.oklohcr
1993, al den var sat i værk, fordi lwn ikke lwviJc kunnet se Ekstm mnde: ... oplysninger øm "illegal
politisk virksomhed" overhørig. Allin undlod .. t nævne, at han olierede s::muncrcn 1992 hilvtlc alle
Ekstra Bladets oplysninger, blandt andet oplysninger om den psykologiske n'iugivning Regnbuen
som bagmænd for "nere væbnede bankrøverier"! Oplysninger som disse figurerede i breve, som cn
navngiven person fra gruppen SolbjergSelskabet ~ en okk"Ult loge ~ i Studenterhuset sendte til såvcl
Rektoratet, Allin personligt og pOlitiet. Breve A1lin arkivcn~dc. men U11drod Ilt journali5ere.
Hvorfor greb Altin og politiet ikke ind allerede dengang i 1992'1 Det er som med lll1ylningcn af
Gammeltoft Hansen tilbage i 1986. Det afsløres først af Allin i 1993, kort tid efter
Stlldenterhusrazziacn. hvor AHin presses til at træde frem og erkende sig som "ulovlig llldtrænger
og mikrofonfjerner". Allin er med andre onJ lidt sen i del ~ og han 11andler ikke selv, "nogen" får
ham til del!
Statsadvokal Erik Merlung. der er igang med nt undersøge aflytningen "f Gllmmellon 1{ansl:n, hor
være opmærksom på. hvem disse "nogen" er, som far Allin til at hllndle ogsfl i Studenterhussagen.
Indtil nu kender vi kun en afdød major Jørgen Hansen fra Forsvnret'~ Encrretningstjenste og en
indtil videre ukendt teleteknikker "Thomsen". ocr hjælper Allin med sin handling. Men lur fim<1en!
De "nogen", der tilskynder AUin til at handle i Studenterhussagen, J1ar ti:syneladcmk og:5<~
forbindelse til Forsvarets Efterrelningstjenste. Brevskriveren fw SoJbjergSclsknhct, der inft)nnercr
A1lin. oplyste da han korn til Studenterhusct i 1990/91, aL hall havde arbejdet/or For.H'arets
Efterretnings/jenste (FE). og i følge andre fra samme gIllppc med kodcarbcjde. Han "oplystc"
ert,dvidere. at han var "en højtklassificeret JTIilitærpcrson. der var ndst)Tct med retten lil at dræbe,
når nogen korn på lvrers af hans og rigets sikkerhed" SIlmme person fortalte også udtrykkeligt
senere, at han/or ball kom så udmærket kendte til Rcgnbuens eksistens. I-Illn entre i huset var også
på den måde. at han mente at vide, at sådan nogen som regnbue-folk, der læste lnfonnation, var
"venstrefasclster". der ville "klynge sådan nogen som ham op i den nænncstc lygtepæl". 1Ians
forhold til socialister. hwnanistcr og selvfon'aHende fristeder var yderst anstrengt.
o

l.AKT,
Det er en kendt sag i Studenterhuset. at huset har værel meget præget af indbmu. Nogle indbmd i
1988..90 var imidlertid atypiske. Papirer blev som det encste rodet igennem, og ingcn værdier
fjernes. Ligeså var der op til 1992 flere indbrud indefra_ lngcn yderdøre kd overlast, men
mellemdøre brydes op. Dctte er også dcn periode, hvor røveriet i Kobmugcrgndc fylder medicme,
for så senere at blive til Blekingegade-sagen. Og det ligeledcs i denne pC"riod~, at Studenterlmsel
markerer sig som "fristed", et perspektiv der blev tydeligt, da Studenterhusct i jfl'lrts 1989 skrev cn
stotteerklæring til BZ-eme i Baldersgade, idet deres fristed var truet.
l foråret 1992 er iler en nktion fra Studerende Mod Racisme moo ct slrog-uiskotck, lIer åbenlyst
udover racisme. men aktionen går i vasken. Politiet var tilstede, da m~,.r "~ede frem, og
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donnxndene advaret på forlu'ml Og det pt'.t trous af, at kun planlæggerne kenilte til stedet, før det
en lillle forinden blev nævnt til de fremmødte Ili-..--tivister. I 1992 bliver \'i også opmærksom på, at
der med sikkerhed forsvinder papirer fra Regnbuen. Nogle af disse dukker senere op i hændcrne
pil dcn okkulte log.e. Og samtidig er det, at Allin aktivt begynder at gå imod Regnbuen.
Til billedet afStlldentcrhuset horer ogs~, at huset ligger po. kanten melIem univcrsitel og samfund.
og <Il dd har Vi.crc[ en ccntrul dd ar dets identifet at orbejde med dette forhold: at invitere
samfundet ind og selv gå ud i s.lJ11Jimdcl, der hvor der Var brændende problemstillinger. De fagligt
nrbejdcndc og anti-racjstiske grupper hm hnn locns på et selvfolgeligt, men indholdsmæssigt
samurh~jd(: med andre "autonome" grupper indenfor og udenfor Universitetet. Ikke på grund af
udefra kommende personer, som Ekstra madet påstår, men fordi man har taget spørgsmålet om
demokrati og en ordentlig verden at vokse op j alvorligt, og som genstand for politiske arbejde.
Mcd razzincn i Studenterhuset ville man åbenbart søge at knække delte arbejde.
Eflcr lukningen afStudenterhu:;et lykkes det endvil1ere AIlin, meu korridoroplysningcr om
PKK-Iorbindcfscr og deltagelse i PKK~træningslejr, at presse Stuuenterhuset bestyrelse - og
Sttldell(err(Jdc( - til 'lt udelukke de henncd belastede gmppcr. Regnbuen og Studerende Mod
Racisme. }\lJin oplyste a! have sjne oplysnmger fra politiet og det svenske sikkerhedspoliti SArO.
Kendt er OgS;l, at Allin internt på Universitetet tidligere har brøstet sig på PET-kontakter.
Er Stlldenlerhuset også blevet overvl"tget, anyttet og muligvis infiltreret? Meget taler for det. Men
så man også blivc klam på vegne af bmgerne af psykologisk rådgivning i Studenterhuset. Brugere,
dcr med rettc måtte forvente og kræve. at ingen ud over rådgiverne, der har tavshedspligt, hørte
med. Ilar der været overvågning Cr det igcu et eklatant brud. for der er intet hold i 'autonome
ulovligheder· i Studenlerhuset ~ på i<.egeringserklæ:ringen fra 30.september 1968 om, at
"registrering af danske statsborgere ikke længere må finde sted alene på grundlag af Im'lig politisk
l'irksomhed" .
Men er der i givct fald noget motiv hl ulovlig overvågning afSludenterhusel? Ja, der er faktisk et
meget centralt motiv, et motiv som også Ole Damkjær blotlægger i InformIltion d.10.december. Det
omhandler, at da Politiets Efterrctnjngs~ienste (PET) - troU:5 ønske om udvidelse - fik indskrænket
deres generelle muligheder for eftcrlbrskning i forbindelse med opgøret med de autonome BZ-ere
tilbage i 1983, så helr Købcnhel\lls Polili eller enkcltmedlemmer ar korpset taet "nogen" til a.l
anbringe en mikrofon i GmmneJtoft Hansens lelefon. Filosofien i denne "BZ~autonom-teori"hos
Ole Damkjær cr, at G.:munc1toL Hansen af den daværende justitsminister Erik Ninn Hansen.
politid Of: anklagemyndigheden blev opfattet som en sJags fcmtc-kolonne-mand. afværste slags for
Iwn kom frn de samme kredse, 1nn talte imod!
2.DEN AKT.
Siden Allin trådte frem og erkendte sig som "ulovlig indlrænger og mikrofonfjerner" på
Gammeltoft Hansens kontor hll.- det svind med teorier om baggnmden og bagmændene for
al1ytningcn. Ekstra madet, der bragte historien frem, har nævnt del israelske efierretningsvæsen.
idet den "Ilygtningevcnlige" Gammeltoft I-Itlnsen må have været dem en torn i ojet. llan kunne
pleje kontakt med lyssky paJæs~il1cnsiske asylsøgere! Nu kan både denne Mossad-teori og
BZ-llulonom·tcorien dog være .<,:nnde. Baggrunden for aflytningen afGmnmellon Hansen km,
konune fra personer eller grupperinger, der har forestillet sig eller er stødt på overlap mellem
mlen1andske og indenlnndskc "befrielscsbevægelser", hvilket FE på ct tidspunkt ikke kan undgå at
st\,de pi.0J "inloDnalioner" om, lwis og mir det finder sted. Og et sådant 'overlap som baggrund' ror
ovcf\'ågning er ikke bare grehe'_ Ild af luften. Blekingegade~sagen havde et element af dette. De
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autonome er også internationale i deres handlerum. Og er netop delte overlap baggrund~n, så er
aktoren i overvågnlngssagemc "de fælles Gender" afmilitaIII socialistisk illlematiolloJe. Og
'militant' forstået som forsvor mod overgreb, nodværge, civil ulydighed og i tiWcJuc ar. at 'rd
bliver til uret' ved at perspektivet om "det g.ode liv" sættes ud aCkral1 via magtsuæb, ogsj
modstandsret.

!oresaHe og al'sk,rer sin handlen og den eventuelle mikrofon. Dette er slt årsagen til Allins 'sene
handlen' og .ej handlen pli. eget initiativ'. Allin hnr et1erfolgende indrømmet, at han tovede med
sin "'lllOntsen"·konw.kl. Han øjnede en "fælde". Han ojnede ret. Det blev en/ælde! BilJede/l'endre
.fi~ om! "'JllOllJSCn" med eventuelle nere kunne lil enhver tid bede Allin om "tjenester", når og hvis
ue fik bmg for uet.

Er baggrunden for aflytningen afGammeJtofi Hansen så!cucs tlirigcrd i perspeklivet <Il knække
både udenlanske og indcnlanskc ubefrielsesbevægelser" på 5<lmmC lid, sf! er uet :-ct nlf. Der gur en
rod lIåd af ulovlig overvågning, aflytning og infiltrering af vcnstrcoriem~rc<.lcgmpper fra
Vielnambcvægelscns start i 1960-cme Dg op igennem 70~eme, hvor lmjrc-rmlikalc l1<.Jtion;llc
grupperingeri og omkring cfierretningsvæseneme har været involveret. Og mikrofonen pli
Gammeltoft Hansens kontor fortæller konkret, at det er fortsat op igennc:m gO-effie. Dd har der så
også været gode grunde hertil. for de BZ-autonome har germem 80-crne udviklet sig til en stadig
stærkere anli-racistisk og anti-fasicistisk kraft. ud fra eget anli-kapitalistiske og selvbestemt
socialistiske pcrspek1.iv. Også Sludenterhuset har været del af dette . autonome' perspektiv. Men
henned har Studente.rhuset så åbenbart også placeret sig i sogclyset for diverse suspekte
efterretningsvæseners mere eller mindre irreelle forestiHinger om. hvad dc mon laver "derinde i
Studenterhusct".

Nu iJævder Ekstra Bladet at ha'/e arbejdet med uflytningshistorien siden sidste sommer. Og det tror
jeg er rigligt. Ogjeg tror ogslt. at der siden sidste sommer har ligget et intenst pres plt Lars--Erik
AlIin om en "tjeneste", en klemme ud i det gangsteragtige, om at handle i forhold til
,)'WdI!Hfer/luscl [Ja gClIIske bestemt måde. Sludenterhusel var nemlig på daværende tidspunkt
skueplads for et internt opgor. der endte med at en person fra gruppen SolBjergSelSkaBet blev
gået fra huset. Denne persolI e, den tidligere nævnte brevskriver ri! Rektoratet, Aflin persoIrligt og

Den hermed fremsatte teori om de ll[æl1es Ijender" sætter yderligere foc'as pli, om n.:lssikkerllcucn
idag også er, som den bør være. EJler om politiet, cfierretuingsvæscnemc og højre-radikale
nationale kræfler er ved at blive en parastat i staten. Og en paracnll~d, d:;r blimh og nwgtmæssigt
handler sch og uden for demokratisk kontrol. Meget taler for det siJstc. BfH.le Uropatmljcns rolle i
eskaleringen afvoldclige konflikter med de <lutonome, politiets rolle pli Christiania der nænncst
alene er et angreb på en alternativ livsstil, samt.politiets stress-strategi cverlor d~ ~nkdte
narkomaner. med drastisk flere narkododsfald og færre fængslede narkohugmænd til følgc. Og
endelig at poliet måtte'~ene at have baglandet så meget i orden. at d~t aggressivt og blindt kunne
skyde ind i den mermeskemasse, der demonstrede den 18.maj 1993 på Sankt l-luns Tor.... - for sti
bagener drastisk og bevidst al lyve omkring både selve sklldcpisodcrne og antal sårede betjcntc.
Alt fra politiet foregår på delle område efterhånden efter devisen "går den. så går den".

3.JEAKT.
Indenfor teorien om de "fælle:> fjender" er del muligt at diskutere det i pressen mest stillede
spørgsmål: eksisterede mikrofonen overhovcOet på Gammelto1l Hansens kontor, eHer har
mikrofonens fjerner, Allin. diktel hele historien selv. Til at svare herpå skal jeg antage,'ll Allin
har været inde på Gummeltoll Hansens konlor med den ind lil videre ukendte person "Thomsen".
Al1ins indgang og folgeskab kan nemlig kontroHeres hos Slotsvnglcn. der ltbneue dorenc for Allin.
Hvis det er på major Jørgen Hansens foranledning, så mlt mikrofonen <lnlngcs anbragt 'lf personer
\ fra PET og/eller Mossad; hvis jkke, sll er den pl<lceret <lf personer fra J\Hins eget bagland, og
"Thomsen" vil sandsynligvis være en med Allin fortrolig rerson. og mef-t sandsynligt også den
person, der fortæller Allin om aOytningen. Endvidere kan mikroionen pbnlcs af "Dlol1l-"en".
samtidig med dellj}enles. Om Altin udsættes for delle mulige plot fra "Thomsens" side, eller om
Allin kOllStnærer en fjernet mikrofon - i tilfældet af ingen mikrofo11 - foT' dern1ed at legitime sin
uretmæssige indtrængen på Ganune1toft IJunscns kontor, er imidlertid ikke det afgerende.
Afgmende er i alle mulige tilfælde, at "ll1Omsen" nu har en "klenune" prl A11in, en klcmme skabt
af Allin egenrådige handling, og en "klenune", der vokser for hver uag)1TIn ikke gflr til sine
l

poliliet!

Ekstra Bladet - der bragte sAvel StudenterhlIset og aOytningsskandalen frem i o1Tentligheden .. har
på eet punkt cn ganske særskil! rolle. Der er personoverJap mellem den okkulte gruppe
SolbjergSelskabct i Studentcrhl'set og Ekstra Bladet. repræsenteret ved e1l tegner på Ekstra Bladet.
Denne tegner udfoldede c1lerård 1992, i egenskab afbestyre1sesmedlem i Studenterhllset og i
lorlængclsL' nf, nt hrevskriveren var blevet gået fra huset, en hellig aktivitet for at ta flere
regnbue-folk smidt uu af huset, og som i tdfældet brevskriveren, på konstmerede ankluger. Hans
bestræbelse lykkedes ikke. Dokumcntntionsgnzppen Demos har siden afsløret, at denne tegner fra
Ekstra Blade! er -eller har \læret - medlem af det danske nazistparti!
Det er yucrstlænkeligl, at Ekstra BlDdetsjournnlisler, A:nders~Pcler Mnthiasen og Jacob Jull,
sImler p:\ at Allin kan presses af personer fra den okkulte gnlppe i Studenterhuset. De deler så ogsA
interesse i at knække mulige 'a ltonorne socialister og humanister'. Ikke bare een historie om
StudenterllUset, dL:r godt kun være en and, men to historier ligger forude. Mao: at hvis Ekstra
B1<1det villc blæse en Studenterhus&1g op, så ville der kurme handles til en næste historie om
aflytning p{\ lJni\'crsitcteL Stnd(:nterhusel blev en provt:ballon for Ekstra Bladet.
J)..::t påfaldendc i historien om Studenterhuset fra brevskrivereus entre i 1990/91 og frem. at jo
mere de fagligt aktive i huset. cg det \lar primært soeialister og humanister - de nu udt:lukkede
aktivt og demokratisk gik imod lusk, disrespekt og ran som noget legitimt fra okkult side, jo mere
lik de samtidig AIIin p{l nakken. En åben indberetning fra en gruppe husaktivisler sommerende
IlJ92, en indberetning Regnbuen var drivende i fandt sted, om uregelmæssigheder og udbredt
di~rcspet mod andcrl~des lænkc:nde i Studenterhuset forte tB, at Allin lukkede for husets
drit1s!'itl1ttc, og ukommenteret udtalte, at "Regnbuen horer ikke hjemme i llUset". Ligeledes lukkede
Allin cgenrbdigt for driJ1sstoltcn i sommeren 1993 med henvisnin~ til "Regnbuen". Og det på trods
Hl: at "Hin er vidende om, al kilden til <lllc uregelmæssigheder peger llæk/ro Regnbuen, og direkJe
hen imOD d~1l okkulte loge. AlJiU hundler så åbenbart mod bedre vidcnue - med mindre han er
presse! til and~n side, eller med Jllindre han med emdre "involverede" deler et autonom~had! Allin
\'nr endvidere s:i aktiv i Sl,uuen·.erhuslukningen, at han personligt - og ulovligt - beslaglagde
pllpircr frlt Regnbuen og. Stndelcnde Mod Racismc. Og da de eller 10 dage endelig blev udleveret,
Sil vm det il~enraluende, at papirerne fra brevskriveren i den okkulte loge ikke længere eksisterede
i maleriaicL. J)~sude:l var der wdcl nmdt p{1 indholdet i nogle af de breve Regnbuen havde skre\'et
til pcr~oller. der (11 R.maj 199:\ var blcvet sklldtlled aCpolitiet på Sankt Hans Torv. Regnbuen
tilbød psykologhjælp til at bearbejde overgrebet.
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Det er også påfaldende i historien øm Studenterhuset, at huset stomles af politi~t kun to uger ener.
at huset for [orste gang i nyere historie stod helt sanunen om en ilt sige fra til okkllll disre.~peJ.;J moO
andre og husets værdier.

4.DEAKT.
Medens det tilsyneladende ikke bekymrer offentligheden, at samtlige anklager mou Regnbuen og
Studerende Mod Racisme er konstnJcret usande, er det indenfor studenterkredse kaki! "ondsindet
sladder" at fremhæve Ekslra Bladets tegner ~ det oll1llllte bestyrelsesmed.lem i Stuucntcrhuscl - som
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at baglamlet for an)1ningen er dette. Og så en lille del.21je: Sikkerhedsafdeling E, der forestår
anloringen afundertegncde og en anden regnbue-aktivist for deres "rolle ifm slagvåben", gjorde to
specielle ting i delUlc forbindelse: for det første at læse op af Ekstra Bladets reportage med ordene
"Nar ud slår i Ekstra Bladet. m5 det være sandt", og for det andet forvekslede og nedskrev den
mcst aktive kriminalkommisær i forhorsprotokollen en udl.2lelse om "fascistisk" aktivitet mod
Studenlerhuset til "patriotisk". Pudsigt, for det er sådan den hagekorsforherligende person fra
SolbjcrgSdskabct. brevskriveren, opfatter sin egen rolle - og pudsigt er også, at vi skulle al11øres
til synet af det Israelske flag p~ kOl.lUnisærens kontor!

(tidligere?) nazist. Men nazismens ligur i Studcnterhuset kan dog ikke afvises. Dcn gacdc
brevskriver fra den okkulte gruppe ønskede de fakto med vold og drabslruslcr al frclrunc sil projekt

om "hagekorsets rehabilitering", Hagekorset skulle endvidere rehabiliteres i billedet af, at "dc
fremmede og de krisme havde ødelagt den danske folkesjæl" og at "socialisterne / konununisteme
var fjenden". De grupper og personer, der aktivt sagde nej til dette "hagekorsprojekt",
karakteriserede brevskriveren i sine breve som "kriminelle", "voldelige", "udemokratiske",
"terror~gruppcr" mv. Og det er uden for enhver tvivl. at e1et cr dissc breve, Ekstra Bladet nærmest
direkte skriver af til sin reportage om "Terrorist-rede i Studenterhuset" mere end et år senere.

TÆPPEFALD ELLER EFTERSPIL.
Jeg tror ikke den omtalte hagekorsforherligende brevskriver fra den okkulte loge,
SolbjergSclskabet, er den ukendte "Thomsen". Men hans entre i hu:';et, tans væremåde og
udtalelser. og mangefomlOdede oplysninger internt om venstrefløjen - hvor det var åbenlyst at dem
kwme han ikke have fra egen interne venstrefløjsaktivitet - og huns loge- og ef1erretninsgbaggnmd,
alt dette peger i retning afbestilt virksomhed overfor bestemte aklivilcle'r Stuuentcrhuset, cn
virksomhed med kontakt til informationer af belastende karakter om Allin. Brevskriverens
rænkespil mod faglige anti-racistcr i Studenterh1Jset lykkedes så ikke ved egen kraf1t. m~n så kan
man åbenbart passende presse A1lin til at spille med. Og Allin var til at presse. Var der ikke noget
særligt på spil, så ville:eventuelle uregelmæssigeheder - hvad aflaste og I)ITentligt kendte slagvåben
kan Være i Studenterhuset - blive søglordnet i mindelighed, hvad Allin 5001 mangeårig
Studenterhus-ansvarlig selv målte have en naturlig interesse i. Alligevel var Allin med lil at blæse
det op som en skandale. Mest ubehagc1igt er det dog. at den okkulte brevskriver fra sin sum af i
Studenterhuset formår at få flere og nere til at handle på konstrueret usand infomratiolt om
socialister og humanisters handlen. Og rart er det heller ikke. at samme konstruerede usandheder
findes og genfrndes også i Nazisternes og i Den Danske Forenings tc1cfonaviser. Man behøver blot
at tjekke med artiklen "Uvæsenet i Studenterhuset" i Urrivcrsitetsaviscn nr.19. 1993.
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Er der· som øgså blotlagt - denne meget tælte "gangster"-forbindelse mellem okkulte personer i
Studenterhuset og anytningsskandalen på Universitetet. så ligger det ligefor, at Allins forklaring er
usand på det PunkL. at han får sine oplysninger om aflytning fra nu afdo~e major Jorgcn Jlansen.
For fik han dem derfra, k-unne Allin uden problemer gå til sine foresatte på Universitetet. Det
gjorde AlUn ikke, og "major Hansen"~forklaringen kan være Allins onske om at "lukke tilbage". l
så tilfælde er baggnmden for allytningen at finde i hojre-radikale, nationalistiske gmppering~r i
AHins eget bagland, der er et net af forskellige loger og skytteforeninger. og hvis aklivit~l
udmærket, også uden Allins vidende, kan strække sig tys-agtigt langt inc, i FE og PET. Og et
bagland AlIin med aflytningen af Ganuneltoft Hunsen opfatter er gåct over stregen. Meget taler for
at Allin får sine oplysninger fra dette social-nationale bagland. Sammenhængen mellem
Studcnterhuset - de okk.lllte personers hagekorsforherligende aktivitet - og aflytningen styrker også,

Teorien om de "fælles fjender" behovcr imidlertid ikke en konkret mikrofon for at være sand. Den
er sand i sig selv i kraft af, at statsmagten i det borgerlige demokrati har en implieit interesse i at
beskytte sig mod revolutionær virksomhed, lige meget hvilket fløj, delle måtte komme fra. Dog vil
uskadeliggorelscn af organiserede og ~lUtonome venslIcfløjsgrupper stå først for på grund af deres
anti-kapilalistiske indfaldsvinkel. mililante eller ej. Det yderste højre er derimod langt hen ad
vej~n selv en slags forbundsfælle for politicl.aten, og dette i kraft af dets selviseenesællelse af den
menneskelige underordning ur_der sL:,ten gennem en "fra oven af og ned" holdning til
medmennesket. Og selvom det yderste højre også altid har været mere krigsliderlig og mere
v.1bcn- og sprængstof.likseredc • til beskyttelse af nationens grænser! - så er der aIIigevel bedrc
plads til dem i det borgerlige demokrati. end hvad der organisk nogen sinde kan fmde plads
indenfor en venstreOoj, hvor det moralske er til stede selv i dennes yderste led. Til gengæld vil jeg
også sætte grænsen mellem le!~itime bevægelser og illetime. kriminelle og terroristiske grupper på
henholdsvis eksistensen eller fraværet af et moralsk forhold til medmennesket. Et moralsk forhold
er ogs!1 identisk med forfægtei'Se af en demokratisk nomI - fraværet identisk med tyrani, despoti og
diktatur. De .aulonome' i Studimterhuset - og beslægtede autonomt arbejdende - har altid stået for
dd f"rstt:. Og med rt.::tte længe opprioriteret det anli-racistiske arbejde, for det sidste vokser
tilsyncl<Jdclldc b<.Jrc mcre og mere vildt.
Og hvordan det vokser - og lader sig stoppe ~ det står også og falder med, hvad "Thomsens"
bagland egentlig er? Jeg tror Allin ved det. Og derfor vil ]um ikke fortælle del - derfor mistænkes
!lan med rette ror at snakke udenom.

Kobenhavn 22. december 1993

