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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..



.lIi

I

,1
.~

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
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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.




