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REVOLUTIONSHUSET
FROMHED STYRKER RIGERNE
har Chr. IV skinhelligt skrevet på
Rundet!l.rns facade. I skyggen af
Rundetårn ligger Studenterhuset.
Det er hverken præget af fromhed
eller et ønske om at styrke rigerne.
Tværtimod. Det eneste fællesskab
med Chr. IVer slcinhelligheden. "
I STUDENTERHUSET har 'studen
ter', hvad enten de har været ind
skrevet, færdiguddannede eller blot
været tilfældige forbipasserende,
haft deres muntre liv på skatteyder
nes' regning: De har talt om revolu
tion og væbnet kamp og modstand og
modmagt og imperialisme og øvet sig
i våbenbnIg og indført kontrol og
eksklusioner og sanktioner for en for
dårligt vasket trappe. De har moret
sig og leget rigtige revolutionære, og
folk. der har tænkt eller ment ander
ledes, er blevet presset url, eller er
gået af sig selv. Det er til at forstå.
STUDENTERHUSET har spillet en

vigtig rolle for den kommende revolu
tion. Det er her, eliten er blevet
hærdet. det er her, proletariatets
spydspids har skærpet sig til den
kommende kamp. Ofre har der selv
følgelig været undervejs. En revolu
tion er ikke et teselekab, og et par
domme for bankrøveri er en drifts
omkostning. Desuden er der mindst
100 meter til Købmngergade Post
hus, selvom den åndelige afstand er
mindre.
REKTOR OVE NATHAN og den øv
rige ledelSe af Københavns Universi
tet står over for nogle ubehagelige
spørgsmll1. De må forklare, hvorfor
de har finansieret al denne revolutio
nære aktivitet, og hvis den ikke alle
rede er swppet, sA bør det ske om
gående. Offentlige midler falder ikke
ned fra himlen. De bliver betalt i
skatter af folk, som i reglen har
dårligt råd, for det er ikke de få
højtråbende, der tjener meget, som
lægger den største del. Det er den
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store brede masse, der har
15.000-20.000 kr. om mOneden, som
ikke kan få boligsikring eller andre
lempelser, men som skal betale fuldt
ud - hver gang.
Det er deres penge, som rektor Ove
Nathan har sjusket med.
.
KØBENHAVNS UNIVERSITET har
været passivt, selvom det havde al
mulig lejlighed til at kontrollere,
hvad der foregik i lokalerne. Der var
jo anledning nok til at gå eksklusio
nerne efter i sømmene. En stor del af
foreningslivet i Danmark er bygget
op pd, at skolepedeller ved, hvad der
foregår. De er heldigvis mere omhyg·
gelige end de københavnske universi
tetsfolk.
DE RØDE BANDER i Købmagergade
Inder os kolde. Det er tilfredsstillen
de, at den hårde kerne kun består af
en halv snes personer, og det tliler til
fordel for den sunde fornuft i det
danske folk. Fløjene forsøger at for-
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berede og hidse befolkningen op til
voldshandlinger. Højrefløjen vil legi
timere volden med henvisning til ind
vandrere og flygtninge. Venstrefløjen
vil legitimere den med henvisning til
udplyndringen af den tredje verden. i
Der er ikke hold i nogen af argu·
menteme.
I ET DEMOKRATI kan vold ikke"
undskyldes, for vold er modsætnin
gen til demokrati - til samtale, kom
promis og forlig. Her handler det ikke
om højre eller venstre, men om de
mokrati eller et autoritært system.
Det er ingen tilfældighed, at hundre
de tusinde tyske kommunister uden
besvær fandt sig til rette hos nazi-_.
sterne. De var i virkeligheden ånds-::
fæller.
. .
.

l

VI VED IKKE, hvor langt de revolu- .
tionære kammerater i Studenlerhu-·
set er parate til at gl\. Vi ved heller ~
ikke, om de stAr til højre eller ven-;
stre, for det er meningsløst, når man
har forladt demokratiet. Men de skal
ud af klappen!
Læs reporlaglJn side
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Rektor Due Nathan forfærdet ouer fundet af uålJen
Det lI'J1Jtonmne mi~ i Ro-

benhavn og studerende ved
~havns
Uni-...m;itet
mislede i gir "Student.erhu.et j Kdbm~ S(DI til.1Old!'I.'dM.
Dt-t er !liret., ener et politiet tidligt. ti'J"Eldag morgen under en nu;J:ia randt 1lJagv!ben i huS'å. Et fund, der
rljeb!i!tkelig (jk rektar vro
K~hf.oohavn!l
Uni>Trsite'\.
0Vl' Nat"ao, til bt be<:>rnfl:!
StudPnu-rhu.ooet afspll!l'T't't.
- .Jl'g er T)"'l4et, drt er et
ti11id"hrud, og jeg åbn.,.,. dp(
ikke i min tid sOm J?ktor,
.o;igpr Ove Nllthen. der har
knap en måned tilbage pA
poøten.
T 1rit)f"! lir i "år kom der

De!Jl.lden eorf8~ E\stra
Bladet, at politiet randt en
lltuT mængde tykke træ!ltæn~r afcirb 80 centimetere længde, som tnæl end_
nu i."ke hnr f(l'l1.a}t oITenlJig-

heden no~ om.
Herudover fj~e politiet ringbind. dolnnnl'ntP.r og
papirer samt en række faner.
Politiet og uni'vP.r.;itetM
in~~rP.T!ri'\' ~ ...It far
dokuDl'lmter, det' kan fartællf! om den eutonnme
gnJppe ':Regnbuens· aJrti'riteter.
Denne gruppe øf psykologi-lrt:uderemklurridesidste
to år rrem~et som Andelige
chef-idenlogerogreelle l-.de-

rekwrB OI.-':llut.nmg. det er sket. selvom J\CJ:JI.
Blandt andet fra Studenter- . bucmll' ~ ikke ~
ho!ll"Ul ~tyrel~. ~,_
har nogen tillmytning til
!leII protef>tererle og proteUniv~~ og ofTrælt ilr.aterede dl\g'e'll ~
ke !!pilleT nogI'!'T1 rolle.
men argument{"nle 'I"8T ~
Pel'SImkredsen fra 'RegtIBVllgC!, a( UniversTt.(>\.cti; lehuen' opf...t\.el:' sig øeIT!lOtn
deL~ valgte ikke a( reagere.
Mde militaJrt.e og mrlonome.
FLERE AB EN
De mellem ti og ~
l\Jokk('11 02.00 nll!t('11 til
mennf':Olker Iridlkrpå hovedtin!dolg rykkede m delinJ\" af parten af nllf.' faøte mødeT i
kriminal_ O\: beredekabll'be- Stntlent.e-rlluøet.. Dtor gir
tj('11l.e
i SludC[)teThu~,
næppeendnguden ~ <k-rbl'-""R'l'"nl"m~g1fmWp ti.,.;tet.O\:h.....,.rmødøgbootil bund. Polit.i('t hlrYde beker de sig således fool ind i
grundet miøtanke om ekyto mødelokaler i op bl et
de'vAbm.. men. randt "kun' et halvt dl'lgn. Der er tale om
mindre lager af ~ben rm meget skæv rorneling ar
."OJl1 jernmr og øtAikabler;
hueetB facilitet:eT".
mod

v:

'"d

STAVEFEJL I
MEDLEMSLISTEN
Det· ~ky'dtes· Abeøbmt:'
lltaveproblemer i Btuo
dentørlruoot,ll1 mal"! ftM:I
halvdelen af de autooo-'
nte og"' IUlt'-~

. medlemmer i Stbcieokl"·
hU8O!t ikke er indllkr'eftt
pA' KIlbenha..-.:w Unm.
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el, at
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folk, der hedder Hfmdd -,;
ble\ori tn lUniJd." ADdnf, ,<'
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ikke.ne......_;;'
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Elætm Blodet. opI:pte i 'byk. lIt'~.
gir. at. atten ud øf de Aktion. AF A. er en tW-'
' , ' __ bal'
." tndive perøo~. ØJIII rorbe
.8l.udenterhU8O!t bør 0p
fW del i ~,,!l""ten.
givet !lOm medlemmer ·&aK,.....,.' ... U~'
fro henholde,," "Regn~ ""'E ~ B\Jdet
1lllJn~
buen' og 'St.udereøde
mod R88cisrne' ikke ~ . men.lignerikkeAFAmed
.
Den
1Wtde
BønM
og:
ser pi Univl"nritdeL
"RegnbmoD'
dØ f!t

""""_

~

'--b&

-.at
sm,
t
--øm
ø.teo med den otOdeUø
~(Jft!I'f1

Den interne IJtcmning i
Studenterhuset er 81\ dArlig,
at de studerende. deT er
knap
reYolutionæl"ll eller
ti~~ hlU' gJID.'Ike a1min*
dcligre in~, orta tr-æk
ker !rig og ardr fm al he
nytte hn!lem mødelokaler.
Dette er i Ar ~ket for '])e..
bm·Fomm'. 'Moden!.te Stu~
drmt.....• og den k:risteligl! ar·

sa

F:JIIli8fttian 'KFS'.
Sfrmlidi~ komrn.,. der 01:'
så lengt f>l?ITe int"'metiona
le studl!'l'1ter, selv om det
n('top el' de fremmede ~udlmt.crs HL'llmt"'l"æJ?!I5". der
bar V1eret m ngtig grul'1d
til. et U n ~ giver
:175.000 !o;.roner til Studen_
terhuæt. om Aret.

prot.eIIter_.nr s I · ~ . Oa: __ Bbua.BI-Wet~,_

kuD,~

.

- Jeg eT f'ylIle/ (Jua ddt/! liTlitUbrod og garoll1~.tIt~_
hll.w ihkl'Miuer genåbnet; min M!ktorlid, sigerOr1f:NatJuD.... lIn'
aflØ.~CIr pd posl{!lI om ~ ma"OO$ /id. (Fam; TØv HanJot)
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REAKTIONER
Ek.'!trn Bladets report<lge i
gAr, derfflrtetil Uni~te~ beslutning OIn Ilt lukke
~ plombere Smdenterbu
Ilet, frempnrmken"de tirø
dag..... øtrøm af mT'omtlig
aktiYitet.

~,presæmed-

de1e1lle!' og poiit.iake realdio
ner væltede ind.
Segeu liggtoT i dag både
hos ltrimimtlpolitiet og pli
Chril;tiansborg. hvor JQhn
Vrirtber-1Ta de 1cQ'f1!ll!l'Vative
..-ar liInIt på aftrækkeren.
HIIII ril inlkr1 for f1 dage
I!tffie IlOderviøninguminiB
ter, Ole Vig Jensen (Rl. et
. Ahent ~ om forhol.
dene i studenterhueet.

Modt!"l"1rt.e Studenter !!Wt
ter Ore Nøthanll beslut
ning, mrm. de:a anden BtU·
denterwuJlpe. 'Student.et"
'Iidet', på et preøsem~ebl~
de bitiøererede Elætm 81a
det for allll"ffl dArligjouma•.

timk.

rektor 0Ye Nathan.
far at bryde løfter .." og de

lIQtoQome for lit have vAben.
Mtm ø:JA 1!pfIrge, hvad det

er. der Br 'Studenteml.det·
d .k:nhn"kkert pi banen, da
fonm.in~ gt'nnem nere ar

""I. har aJboldl sig fru. at

benytte Studenterhuæt i
~e. og først for
en måned lIiden lod sig re
præsentere i del.!l bestyrel-

.

~.

Keb!mha'lrTle !ltøl'!lt<e Blu
denterbevll!~l~ har aiko.!
~ holdt dizkret afstand
bI~~.

~II"rllU.oorl.o

r,...·

mand. Erik Alhrt'Cbl.loe!'l.
der gpillt"r rn<:k i hu,,", !'lAr·
tedt1"
d,," ron:! ct ~ll1.'IM·
ud-mød.. hOA llOi.,('T'l\;I""!.('fL
diJ?kttlr Pl."1.er PlenIle. Her
Indrmnmed.. formanden. o(

.i"
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En ~"Iemt bulpelM! (orStlldV1le~hU8d mtldle i gdrpM2uft.. lk sttI!rlu!(olJl{ra 'RqpI1JIu:n',..kr
er .I<:r1d i ul;rikcrne, !w/dl ,ig væ1l. (Foto: Mod., Winther)
man kendte til BIE!gVåbnene.
men at man hnde haft pr0
blemer med Ilt Irtine nop.
op.
De høn om eft.ermiddagen
mødte presElen. kendte for
maod A1brechtien ikke læn·
~ til. Bt deT tidliifeTll mr

f-~~1S\~"'
hu_o

f'orrn,.nrtr" kuno\' ht-Ik-r
ikke hu~k.... øl dettl' fft"flo
men fur f7a måned" lIidrm
Mev dillirutl'ret pli bide p(
lIl.orrnødt1"o~ i huøela int.:'rnE'
evill.
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Forelogt Albrel::htaens hu
komroeleelltab udbrød rek
tor Ove Netha" Bpontant:
- Manden'mA have lever.
poet:ej i ør=n...
Nathan
fortsætter:
Bortoot fm 'Regnbuen' og
'StudeT\'Tlde mod Racilm'le'
~"lkb-f'l~~
Tiijto .If't: hf...

""""'"" rir

.luUl'liO:' mIg fpr"t

rt'flgl"",",

hUllet, romi det ikke er no
gen hemmelighed. øt mange
lrtuderend@ - f.ekll. frø pro
vinlleTl-lever en trillt tilvæ
relse i storbyen. Det kan
være ret køligt, og jeg vil
godt hil' på hattqulden for,
atFg har [livet huset penge.
:'II~ dtt ""'"" "" jo> Pot hd'I
Ilm.:-l, 0lII: nooc'I"ft hAr "'" ~
~iK f'11 lå.tie .aid.tte nat.

dll dt't p;ik op for miQ:, Ilt drl
"t'!.op vnr di!l!le to grupper.

der havde vundet mllRtkam
pen otrI hl11M!'t.
- J~ lItfltll'dt1" Studenll?r_
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EKSTRA BLADET

Studenterhus afsløret som tilholdssted for
revolutionære grupper - skjulte slag- og stik
våben finansieret af Københavns Universitet
Ekstra Bladet kun i
dag afsløre en dækadres

se for hemmelig, militant
aktivitet, hvor det hører
til dagens orden at disku
_t..ere volde~ omvæltning
af samfundet,
Det er Købe'nhavns
Universitet, der- uden nt
vide clf't - p.r hlevet vært
og ikke mindst linnnciel
b~nnd for den lille
band!:"_

Et

opsigL"lVækkende

fund afslag- ogBtikv~ben
i 8tudcntcrhuset, Køb-

magergade 52, bekræf

ler, at alle midjer Ol' en
devendt under diskussio

nerne.
Næst~1'1

tredive Lu!\inde Btu
pA Københavns
officielt ad
glUl~ til Studenterhu~t pA
en IIf Københavns mest IUk
snø6e ndres!\er j Kl'lbmager
g<1de.
StudenterhuRet, der Iig
~pr idylli!\k i skyggen Df
Rundetårn ag over for Re
glJnG~n,
Ilr i I'Ijeblikket
375.000 kr(llwr i årlig støtte
Cm Kobenhuvns Universi
l~t. El lilskud der ydes, for
di bUEet - ud over et h'lse
<lpn populære s~udentercafe
derende

Unjv~rsitBt hur

- er crmlmm for udadreltf'- lille grupp~ militanle, lnto
de IIktivitetcr wm dlln,~, lertmte og stærkt venIltre
musik, debl\t, ~knk ug pay- oricnte....do psykologer, der
kologisk rådgivning.
dyrker en særlig in\.l!re9!le
Og fordi det er mødestEd ror blide Baader-Meinhof
for den store koloni af uden- gruppen ag Blekingegade
landske slurlerendl!, d"r læ- bonden. En gruppe, dgT dis
ser i København.
kutefer den væbnede mod
Allsammen megeL fini: - - -~Liiild Ollld ~amfnndet, og
.~vm mobher og chibnerer
selv vm hon afskrev sit atu-.
REGNBUEN
rigtigo studorende væk.
niekort i januar 1987. har
M~n ,~aodheden er, at det
Denne gruppe hedder - han endnu ikke fjernet sig
er ~n dækadre8~e for 'auto
'Regnbuen' og b'!lItår offi· fra Studenterhu:'Iet.
nom~' og militante grupper.
cielt Ilf 1I~k:lten folk, dl"T knn
Delte er haoll reelle hjem.
med me~ot!;Ud vilje gplv knn
Kalle Birek"Modsen hor pA
Ol! oL K~henhn'''''' U"iver·
siLeL er fNt bag IYII~t, l:,'r kalde:'! studerende.
det nærmeste l Købmager"
det hvert Ar hetnl~r næsten
F.ak". husets reelle led~r gade 52. hvor h9.n har sit
en hal~ million kron~r til og AndoJige bannerfører, private kammer pA føral~
dette såkaldte s/uden/er· Kl\rl,Erik
Oirck_Mn<l"..n. ..ol.
d~r blev Cærdig p(\ universi·
F:or at. bliv~ medlem og
hus.
Huset i Købmagergade
t~tet. for seks Ar side:'!. Han . godkendt som aktivist i
er
magister
i
p8ykologi,
og
Regnbnen,
skul man r:~ks.
styres i virk~ligheden af en

"

,~,;i';1<:},""

; :;:'::j~,:,,;::i;'
kunn~ redegØre for sit posi.
tive forhold Iii begreber 110m
'a"~,onoll1' og 'militant'.
Regnbuens fA folk fylder
massivt i StudenterflUaets
modelokuler. Denne uge er
tYl'i..k. Her hor RelP1buel'1
på forhAnd ~at sig pi. halv
fjerds procent Ilf de planleg·
te arrnngemellter i hUllet.
Og nu, hvor vi ~krivl!r okto
ber, er det stadig gadekam
pene IB. maj, der præger
dagsorden~n.

OVERVÅGET
AF PET
.\f R"""'bo......." ,,"--.1:"'1'1 "~(o
ll,';,·lh- m",llrmmrr ,., \h·,
klin ni, d...r har el r('\'lt og

"

nklivt rorhalt! til Køb!'n·
"uvns Uni"er!'it"l F:n fjl'r.
liedel har aldrig bfln det.
Men de hnr lIllill'evel fU:'IkeL
si!:, til sI "mmeret pA Studl'n

."
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FAlSKl NAVNl

!

I'

Univel'sitet,ets ledeL<;e kan ikke genkende

li,

navnene pli /lertnilet af m.edlemmerne i
Studcnl.erhusel.s d.ominerende grupper

,I
'1

Stlldcn!,rrh\l.~cl, j Køhmo·
gergnde har npgiv~t stribe

vis af falske navne, når de
skulle 1000Irelle Københnvt!s
Universitet, hvem derelI
næsten 1000 medlemmer
er.
.
D" t.o slt,dominerende
grnpper i huset. 'Regnbuen'
og 'Studenter mod Racisme'
(SMRl hnr omcielt kun 30
mcdlemm"r
r ~idste uge bBd Ekstra
BIndet universit.etet oplyse,
om disse mcmneRkl:'r ogsll er
inr1\\krevel som st.udeoter.
Resultatet er ubehllgellgt
for blide Københsvns Uni
versitet og for rektor O...e
Nathon. der personligt hsr
st.ØUet Studenterhusct6 bo
sUlel1.
Ud aC de 30 penoner er
det klIn tOl... , der har I"(!el
Hlknytlling t,iluniversitetet.
Reslen lindes ikke, er fR!r
diguddnnnede eller hor or
lov.
Regnhuens leder er KaUe
Birck-Modsen, dor hlev ud
~krevet eller endt stndie for
llæs!en a.Y" ~r siden. IÆif
Christensou er opCørt som
sl"mmeherE'Higut st;ud"n
lermedlem, llJell hlln ek!li
sterer Ikke i univ"rsitet,etB
dfltl1"I1~(, n"t r,1'r l'crnmf'
Hviiri og Aneite Het."ai1 hel-

ler ikke, /,igel!t1m KatRten
Mndooll, der arbejder som
redllktør af det interne bind
tDr Studtmterl.uøet"
For Aino Holme og Anne
Jønsson er forholdet, at de
har ormv fra universitet.et,
os herutter er der kUli ni
reelle Regnbueostudenter
I.illmge.
Endnu mere pr~kær er si
tuationen fDr 'Studenter
mod Rodsme'. Ud llr elle...e
medlemmer finde'! de ni ik
ke. Det er Tanda Anders
son, Anneline Juul, Harild
LlIlevant,;, Marl..ne Mnd.sen,
Dorte Møller Pedersen, Ca
milla Sejel"fle, Rigmor TMe
vide, Markus Topp og Chri
..tinn Aahro.
.
Og af de to rest.e1'ende hat
deu ene orlov frn Uni...erei·
tetet.
Flere sf disse perBoller "r
otligevel indBkrevet Bom
stlldieekt.ive - hvilket bet.y
der, Ilt de har 'ret I.il 'Ilt
komme i St,udenterhued og
har st"'lllmere~.
Københavns Universitet
betIlIer i øjeblikket 375.000
kroner om året til Studen
t..rhllset, fordi mAn t.ror r3,
at. det er en åhen institution
for studerende i. Køben
havt!.
. . 'Co.

MOBBET III

Sludenle~hUllel pfl KøbmfllJergøde. en efterirag/el adtr'gse i thI københal'nske LalinerklJrJrler, er afficieTt dbent far 30.000 slUderend~.
Men militante grupper er ved at trænge alle andre ud. (Foto: ClfJu~ Bjørn tarsen).

torhusely gl'tIPI'AlforsAlll_
ling.
EkBtra BIlldet hsr gen
nem de sidste ugur benyttet
hoMe alminooliA"e og ualmin
delige jClUrnlllisUske meto
der til at danne sig et billede
af Studenterhuset!! aktlvite·
t~r.

Vi kender ikke lil alt, der
er fOMgAet. Men det knn
fMtsl&s, Ilt f.ekl;\, PolitietB
Efterretningsljeneste, PET,
har han-_ I19mmp intereBSe.
Det skyldes. at. folk rre.
de-n ~'lrurd'I!"k.e~ll
tilmali;l-<>rpInIMti('ln f'KK
har haft deresjæmlige gang
i Købmagergnde 52.
Det Rkyldes ogRå, at kend
te 'autonome' grupper som
'Den Røde Bande' har bun
Slude"terhuset Bom om·
cielt mode!lted. To medlem-

mer af Banden sidder i deg
(ængslet (or væbnet bank·
røveri, og gruppen holdt
møder ved Rundetam, ro
uger før de blev anholdt,
AndI"(! medlemmer af d"ll
nu nedlagte handl' kommer
lItadig i htlS4lt.

SLAGVÅBEN
Sidllte oommer lngde Køb
magergade 62 offidelt loko_
ler til en studieræklce, hvO/'
nere FJlkaldte 'moclstanda
grupper' fQrtalte om derl!S
'k:l'_~1=" r.:w:! F.f' Of:~,,,rl.1Ii:":~~·
lMl. And..,. tTlMrr

h!tnrllrd~

om solidarit~ten moo fæng!!
lede melllemmer af den
Cmnske terfflr-{]rgllnisation
'Action Dircte' og den kur_
diske
trihedsbevægebe
PKK.
Forrige w('ekelld vur 81.1.1-

del1terhuaet vært for en
leat, h...or kun mE!get (li orde
faste brugere ~ for ikke et
nævne fltuderende ved Kj1
henhl'lvns Universitet - hav
ue adgang. DIl mødtce om
kring fyrre centrIlle skikke\·
~ar fra. Københavns illegale
undel'grundsmiljø til feBt
I1ndl'r devisen 'Ant;-tøcis
tisk

week~.!Od-semin8r'.

De medbragte deres egen
BpirittJa og købte i øvrigt
deres øl til inakøbsprill i
Studenterhuseb bar. De
~rt"l" ~~~ æ! r;:>l.'fi.. ~ '.J
d~li~ praklh't' i R('j::;TlhuNl.
og kunnp danse lillh'u-mll'
eik rrn cl oUe mand IItort
orkester.
Sandsynligvis var der og
sA ved denne lejlighed væh
nelle vagter til lIt"l:le.
Od bar vær,,!. rc[(len ved
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lidligt're
'8n~i-r8eiBtiske
mr'der', nt d",r er indkaldt
'kIlmmerater' tra Ant.if8!l
eisti!lk Aktion. Parate til al
forsvara vennerne med slo~
og kaswv/l.hpn.
Det, vukt.a en del intern
uro, da en 8n98t i hU5et
tidligere på Aret Cundt våb
nene under pn trl'lppe I hus
et, m(m bAde RegnbuenB
Colk og medlemmer at 'Stu·
denter Mod Racisme' (SMR)
fik banket de urolige ele
ment~r p& pl/u!s med IanS"
':;:-~ftl~.,.:,,:,".~,, ~1I::l riri'k~ f~

ol1ri"ri~kr

11°1:::1'0;0(.

AF ANDERS·PETER
MATHIASEN
OG JACOB JUHL
GRAFIK
GERT NIELSEN

- lxxiii -

Klimaet i det sAkaldte ..lu·
denterllUB har gennem nere
ar været anstrengt, intri
gant ng hEJlBIiI{!;.
Den harde keroe i huset
hllr nødtvungent acc:epte
ret, at andre ogliA havue I\>v
at komme der, Men!! det
daglige liv blev forpestet j
magtkampe og krIlvom ud
smidning og okslclu..ion
- Der er ingen tvivl om, Ilt
der bliver kørt hetl': mod
(olk, der er anderledea end
dem, der styrer huset.. VI er
jo ikke alle sammen opvok
ael pA Nørrebro og er revo_
lutionære. Og hvis der er
nogen, der har brug for psy
j{illl.Tlsk hjælp, at ud I10k
Regnbuen selv, siger juras
tuderende Jonas Christot
ferBen, der hllr repræ!!ente
Mt Btudentel'forpr'lingen ne
bat-forum i Huset.
Dl"ll
hllrrie kerne fra
Regnbuen har officielt hA
net. debutforeningen tor at
bære silkeBlips 08 bruge dyr
fraMk parfume:
- Jeg hol:' oldrig følt lIlig
velkommel1, men vi hlev
tAlt, fOl'di de ~kl.LlIe bru8"
nogle medlemmer. Og nAr
du kommer i dllt Ims, bliver
du drænet for energi, fOl:'di
du skal "inri" en hel aften 
!:-! ~t~... ~ ot':t- ~il """
midr1l1t - Illi: d;~kulf''''' ~i

t('!'!'~r, .. i~r

,lnnn!' Christof

fp'lprpn.
Nu holder Uebat·fotum
Big væk.
Det fillmme gør Kristelig
Fr'lreniog for StUl:llmter. der
,m'd ~;llt' nr" medlemmer
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ellers tnlte godt st.utistik·
"',.
Ue blev udBat fol:' massi...
kritik, fordi medlemmeme
ikke ubetinget havde lyst Ul
at være vagtfolk eller dør
vogtere. Og do de tørst. p,§
,§ret trak sig, blev der Mn·
ligt skrevet i ~useta offieiel
le referat:

Ild'! r~.~len (Jf SllIderrler
husel er sIrakt lil jorden of

sorg og

forbil~fse,

dD KFS

altid har værtt et (arverigt
og særegent indslag i hURar
b~dd.

En
anden
gruppe,
Yggdrassil, er gennem lange
peMoo.er blevet beskyldt for
at være flltJei«oor (lg na2;.
ster, der skulle ekskluderes.
ÅrSBgen er, at de har holdt
foredftlS om l-Iagekoreet hi·
storie 0J:" blandt andet for
talt, at det er et tu!!ind .§r
IJSmmell nordmJi tegn.
Itj1lge antl-fssci..terne vor
dette nok til en ArelllOg
Illrid, hvor mSI1 har krævet
gruppen smidt ud og tilmed
bedt om rektor Ove Nat
hang hjælp.
Denne konflikt mNlførte,
st Uuiversitetet eidste år
atoppede den økonomiske
sløtta til hUBet og føl:'st star
tede i~n, da man havde rAet
~;l' ce:l. lit
"Ilr ~ul. ot:

!bidiit'Æ60"F.
_I R.-gr1.bIwm.

leder Kalle Birck·Mad!!en
ikke hlwde mere at Ililll!.
Det Bl,hlle ...nr et romt løf
te. Den benIlArde mIlgIster
er Btadig Sludenterhusets
uofficielt" le<!er.

Kompendium l.

side 4

EKSTRA BlADET

onsdag 20, oktober 1993

En uniformeret politimand rMd bidetang tilldsl!dbning i nal i Stude"trrhusets co/I.
spørgelaer fik Universitetet
til at st8rtel:line egne under·
BØgel~er - med det. resull,at,
at kriminalpn1it.iet. i nat blev
bed~ ,om at grlbflind og ;ran;_..
_ · ' S ! l g t ! og lukke IHI~et.
Den timelan~ aktion
swrt.ede klokken to i nnt ng
fortsatte til klokken 3.45 i
morget!. Kun en halv time Polili under razziaen i nwrgeJ ved indgangen til Sluthnterhuset
efter, at de sidate aktivister i Købmagergadr 6Z.
havde forl8dt ~endommen
klokhn 1.30 - med swre
taaker pl deres cykler 
brød politiet ind og st8rtede
en BYstematiak gennemsøg
ning afStudenterhuset. Alle
6kabe og alle kontorer blev
brudt op, cg politihunde
gennemsøgte ejendommen.
Til Elidst bl('\l der sat skilte
op, som Iortalte, at huset
vor lukket.
Oglll for de valgt.e besty.
relllesmedlemmer, der tid.
ligt i morgæ (arsøgte at
komme ind.
I følge oplysninger til Ek
stra Bladet reagerede Kø
benhavns. UniV1.'reiwt, fordi
Dum - ved selvstændige uno
dersøgelser - fik dokumen
teret, at Studenterhuset ik
ke er den åbne' ejendom,
som mon ellers er blevet
garanteret. Tværtimod V8l" Kun en halv time før politiet slog til. forlod de BidBle aklillwter
man blevet Ixlkendt med, at bygningen. Hurrdel Kalk Birr:h-Mod9Cn OlIen urJ(J.IIviw, der
et stort antal f81flke navne
{
havde udløst den afTenlige
/lU:ltte, og vidste nu, at '8ul.o
norne' grupper havde den
reelle magt over Studenter·
huset.
- De oplysningllr, der fore
lå, var HA a/vorlige, at uni
versitetet ikke følte, m8n
selv kunne kl8re sagen. Det
vor nødvendigt, at politiet
l\iolp til, sagde en fi\mælt
Lurs Erik AlJin, juridisk
fuldmægtig fOf rektor Ove
Nathan, da Ekstra Bladet
sent. i not talte med ham
uden for Studenterhuset.
Læs "g.1d 1ide 6-7

•

.

Kriminalpolitiet lukkede tidligt i morges
Studenterhuset på Købmagergade i København
efter anmodning fra rektor Ove Nathan
Studl"ntt"rhu;>M i Kl'bo:-n·
hnvn blev tidligt i mor~g
lukket og ransaget af politi·
eL Det skete ener IlJlmod
ning fm rektOr ..ed Køben
havns Universitet, Ove Nat
han, der frygter, 8t Studen-

l \"rhu;>€'t p-nnl'm læ1l~",
tid er bl~\'et misbrugt lil

illl'!:lal politi~k \irksomhE'd
Under ransnl"'ingrn i nat
fandt politiet s1agvflben
gemt i hu~et
Ove Nathana reaktion

~'I;~ld(>$

e-n ræHI' 'T""rp..

mål, som Ekstra Bllldp! gen
nE'm den ... id... te 'lgl' hllr ",UI
lell... delsen nrllnrv<!r~itelet.,
der "rligt betaler Si5.000
kroner til Studenterhusets
drifi. Ekst.]"a Bladet... fore-
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REOIID
ER MilITANT
Interne papirer d.okumenterer

EKSTRA BLADET

tOrs. 21. akt. 1993----- siCi85

milita.nt ideologi i Student erhuset

lJll1'Tll~ pnpirer fJ'[\. det nll

lukkede St,udenLErhm~ hevi.
nt i1en psykOlogiske
gruppe, 'Regnbuen '. opfal.
ter !;lig AO!V som bdde mili.

~er.

tnnt og !llItonoTTl.

Ol'I"[or hor aktivistern e l
'Reg-nlJtlco' tu'de mundtligt
a~ !\krirHigt ndElPurgt eVell_
tuelle nVI' rncdlemm!'T om
"orC'1l pCI·~onHg.? holdninger
til hegrebeTl1e '[lutonom' og
'militant'.
Det. fremgflr uf de interne
i1nkllmnnt.pl", nt

net h;millcr

om oL forholde sig positivt
til diss,. 'liden. [Jmgc$.il!l~

M,.""nwr: u·'.

FOl" nllivunden mllnp.d .~;_
den lnmltog 'ReW1bllen' en
he.'wnreIRP fro en pl'TSon,
deJ" onlJkede at komme med
i ~llmllThejdet. \'('r~on[m

der ikke. uuderskrp.v gig flli'd
runm, !nen brugto CIl kode,
forsogte ut )'edde ansigt, ved
lit ';nlmnenl\g ne d[lgtln~ /lU
lononm med de sabotører,
der kæm Ilede mod Oll,.;_
81lllm emner 2. \'erden~krig.
Denb'Ung stnrtede Mbotri.
rcrne !lOO1 kriminelle , der
hlev likælnt 11d af mo!rtba
verne, men endte senere
,mm antorisere!! '" frihed!!_
kæmpere.
Det resulterer i fØlgende
m!reuning fra ansøgeren til
'Regtll:men':
'Genercfl rI" rir! .• ii.lede.~ i
polil,.~n Immp, n/ der mil
Ingr~ "'elod"r og mM/e,· i
brug, ~')I/J ikhr IImiddclba'-1
'.'r ,y1tlf'le af rJ,· h.el1;l-fmd~
1J1.~~(' midl"r, 111'(1([ enlerl def
,'1· }ml".:~li DrguHlr1Ifn/,"', d_
Ier mm'':fe~1 ~Ing-Itdllchhllg
IJd gade (Jg v"i. vil Mhe
fl/'ælrll rut i dd flprng, de
hf'I"f1kcllde be.~iddcr_ RIIsem

havde vnnslteligt vt!n oL fur_
khm" hvnd hnn cgenl!ig
mente øJn oe nævnte he!,nT'
her. For han vidste hVI'Tken,
hw1d det .. m...~iH"" nt være Pc!: i'ø.· .~(JIn(ll-{J~id'~fJ(Jlilih_
det ene eller del andeL.
kcn.~ sammenbr ud,: 40'eme,
'Huad ongd,. et begreb, au~ da l'ar CII flabolØr hriminel,
lOllom, .qC'n1jeg ,hke hl'-nd~..,
e(lel· ~(H!"l1c"b"lJdddcr, da
ri bl'g'"b, Jeg ikke fom/dr i
~n1" de .~nlllnl<! lnell1leskcr
d~l' fors/ond, at,jeg ihhe VM,
r;·lhed.~kæmpcrc.
Ii.,md "J, "e'''.01l, ri"r Imld'?r
Ek5trn BIndet vl'd ikke
~"g aU/mwm, 8cll! m~ner af
med sikkerhed, Oll] denne
l!ære, sil kall)rg lUe ftlrhol_ Ilspim n l "lev godkendt Som
de mig lil det ml/anome ved
medlemflf 'ReW'huen ', men
flt sige, al jeg ,,,,,fen er for
det er F;Bndll.Ynligvill e~et.
e!lcf imnd.
AF JACOB JUHL OG
D",I samme mro ardet mi/
ANDERS-PETER
Iani .•
pertlOn,
Venkc>mmcncle
MATHIASEN
Politiel. fal/dl odskillige slaglJåben, da. betjeIIIe slormooe 8tll
8enlerlluset, Mm 'Regnbue'-folkcfle Bad c{fehlivtp<!. (li'olo: Pinn
FrandJ1en)
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Af RASMUS E:o,11llJllO
og NIELS ROIIU;IJI!:R
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C.

De .'Ilagvåbtm, """ politiet
fandt i Student"'rh,,~d i Kø
benhavn natten I,d unsdag,
"""C
blev bragt ind op ul ,,[ anti-ra.~
::::.: cis.tisk mpde i hu~"L for ca,
::;. balvande~ år "id"n, Og bar
~
ligget der .'liden, J;<,jy ,ml grup_
"i:::l peme i hn~et efu.·r I".. det be~
sluttede sig for ild,," Ilt forsva~
re sig med SIOlL..... ol~·" i tllfæl~ de af overgrelL
-..
Det oplyser nef" ~r mo2<lO
lemmerne af d..n I'~vkologi.
0'Cl ske
nidli;"n"'ll~!fTUPpe,
; . Regnhaen, til In{vrnUllwn.
,.Jeg ved ikke. h..", vabene
"""I:
.
kommer fra .•1.. g ",,,1 hare, at
"O man op til d aJltJ "teistisk
~
møde, hvor en :lf "1,1,~g>hol
'"- derne havde filet lJl<Il ,Itrusler,
'O diskutenlde sikh.rI",,/ og .'la
blev dE:r anllk."IITt'! ,h, ,I",r kab
ler. soru .'1.1 ikk.. ·"."ere er
kommet ud af hu"'[ Det er
noget lort og mil. "'·... lnges. si
ger Kalle Birck-:lt.ul,..n fra
Regnbuen.
.Regnbuen har "ml,j'lng ti
medlemmer. Knr~l"" ."'udsen
er det eneste mo2<lj,'I!', ,ler og
.'la sidder i Stud"nh.,hu~ets
bestyrelse.
-.. ~Man havd.. v"dm",," mde
ti konkret til den f...,! ),.. var i
~ huset et eller and.. l ,I "ti. Jeg
::::: vo2<l ikke, hvem rj,-r I,,,v,le tIl
I get dem med.- SIC'" I,,,r,;ten
Madsen.
"Prohlemet Cl'• •11 d,.,kussio
nenikkeblevtn~1 ,,:•• 1 lid, før
man afholdt mool'l Ild kunne
man ikke 'lå, 01:".'1;1 bl, ... ,ltskus
sionen lajj'et .';en'·,.... "n<lr fe
sten VM aiholdt,. ~L}.. . 'r han.

§
>:::

61:J

Det var "nødv<L·rge«
siger medlem af
psykologgruPIJt·n
Regnbuen Om de
stave, politiet rundt
under ransagning

Bestyrelsen afviste, at
Karl-Erik Bil't:k-Msdsen fra
Regnhnen "kulle være Stn
denterhnsets «reelle leder og
åndelige bannerfører., og at
hilll skulle bave sit eget pri
vate kammer i hIleet. Det er
praktisk talt umuligt at over·
natte i universitetets hygnin
ger, fllStslog Kasper Bøgb Pe
dersen, der den seneste
måned har repræsenteret
Studenterrådet som ek.3ternt
medlem af bestyrelsen for
Studenterhnset:
..Alle universitetets byg·
Ilinger er under opsyn afvag
t.er. Der går vagter fra Slots
ag Ejendomsstyrelsen rundt
to gange hver nat. Deres job
er blandt illIdet at llØrge for, at
der ikke er folk, der sover
der,« sagde Ka.sper 80gb Pe
dersen.

Intet privat kanuner

ten indgik en politianmeldel
se mod. Stndenterhuset i
Købmagergade.
Uden på forhånd at have
sikret sig en retskendelse
gerlDemførte politiet en rlID
sagning
Vieekrirninalinapektør
Steen Christensen frB Køben
havns Politis Station 2 i Store
Kongensgade oplyser, at poli
tiet fandt .otte telekabe1atyk
ker, der er klippet ud, så de
killl bruges som knipler _ cir
ka 50 centimeter lang!!, tre
centimeter i diameter, knapt
et halvt kilo tunge_ og "et
jern:rør, 57 centimeter langt,
to centimeter i diameter,
tungt, forsynet med håndtsg
af isolerbånd i den ene ende--.
Politiet må under .-isse be
tingelser ransage nden dom
merkendelse, "når der er pjen
synlig fare for, at øjemedet med.
mmagningeo ville forspilde~
hvis n:!t8kendelse skulle aNen
tes-, frerugår det alretsplejelo
vens pamgraf797, stk.. 2.
-Vi ru en anmeldelse om,
at man mener, der opbevares
slagvåben i huset. Vi går til
den med det samme for ikke
at risikere, Bt de ikke er der,
når vi kommer,« forklarer
Steen Christensen. ViCl'kri
minalinspektoren tilføjer, at
fundene repræsenterer -en
helt oplagt overtrædelse af
våbenlovena bestemmelser«.
Rektor for KøhenhBvns

I

Bande har holdt møde i huset
- men at bestyrelsen stoppe
de det.
Hestyrel.'lesfoTDland Erik
Albrechtsen forklarede:
_Den Rode Bande var en
ek..~tem gruppe. Den konkrete
henvendelse kom fra en stu
derende, som er indskrevet på
Københavna
Universitet.
Man ville bolde en møderæk
ke om den anti-imperialisti
ske kamp_ Det aa meget tilfor
ladeligt nd- Men da man skul
le starte møderækken, lwm
der nogle papirer. som vi 3YD
tes var lidt belastende. Der
står mange af de ting, Ilnn'l
står i EkatrB Bladet. Der var
nogle tilkendegivelBer om
kringRoteArmee Fraktion og
IRA, som vi eom bestyrelIle
II}'Dtea, at vi ikke lrunne stå ,I
iJtde for.«
i
Erik Albrechtsen oplyste,
på pressemødet, at gruppen i
nåede at holde i hvert fald ~t
afwøderne.

Sllldenterhusets fOTDland,
Erik Albrecht.ien aiger til In
formation, Bt ban .'Ilet ikke
var klu over, Bt slagvåbnene
vu i Studenterhuset, da di
skussionen om sikkerbed og
forsvar blev tBget.
To af Regnbuens medlem
mer påtog .'lig ansvaret for
stavene i en direkte ndsendel
.'le i TV 2-Lony i går.
Psykologi..'ltnderende Anne
Jønsson sagde, a~ stavene
~blev bragt til bnset umiddel
bart efter bombedrabet r Søl
lerødgade« i Dnødværge~.
~Vi opfatter det som ganiike
usk)'ldigl,~ sagde hun ogsatte
spørgsmålstegn ved, om de
fundne stave var ....1ben.
~Så ligger der, jeg ved ikke
hvor mlIDge tJ18ind kilaruetel'
våben nede i den danske nn
dergrund. Det der er telefon
kabler,« sagde Anne Jønsson,
der ikke mente, der var tale
om våben før de blev brugt
.'lom ...åben.
Et andet medlem af Regn
buen, Karl-Erik Birck-MBd
sen - der ifølge Ekstra Bla
dets omfattende artikler om
Studenterhuset olliidag er
Studenterhnset.!i "reelle leder
og indelige bannerfører« 
sagrle i TV 2-Lorry, ::It aktivis
terne i .Regnbnen "meget.. for
tryder, at SLavene ··ikke er
kommet væk·,.
Kpbenhavns Politi handle
de hartigt, da der tirsdag af·

2./

,>Jeg rettede henvendelse til
universitetet efter sidste gene
ralforsamlmg og spurgte fuld
mægtig Lars Erik Allin: SIuII
se medlemslisten, så I kan gå
den igeIlI'.em? Svaret var nej.
M<m mente, d@t ikke var nød
vendigt. Vi har spillet med
fuldstændig åbne kort og kan
gøre det til enhver tid,. sagde
formand Erik Albrechtsen.
Medlemstallet er afgørende
for, om Studenterbuset kan få
tilskud frB universitetet. I
1992 skulle huset have 500
medlemmer fol' at få tilskud.
Tallet for 1993 er det dohbelte.

KampOl'ganisationel'
lnspekt01"
Rektor fremdrager specielt
_Og så må man nok også Be
psykologgruppen .Regnbuen_ ceptere, at universitetet har
som _må siges at Være noget. en af ~iDe folk som inspektør i
~om universitetet ikke kan
huset,. iiiger Ove Nathan, der
stutte«.
mener, at Studenterhusets
bestyrelse ikke har været sin
- Hvorfor ikke?
.Fordi det ikke er vores op
opgave vok5en.
ga"'e at ~tøtte politiske kamp
,.Jeg kan for så vidt også
godt forstå, at det har været
organisationer. Nar folk me
ner, at de kan bruge universi
svært for dem, fordi de har
tetet.i stndenterhu~ til at op
været oppe imod nogle ret
bevare slagvaben af den art. krBftige personer," siger Ove
somjeg hBr fået beskrevet, så Nathan, der ikke vil svare
måjeg sige stop...
konkret på. om det var Ekstra
Ove Nathilll refererer Stu
Bladets akhvitel:, der frem
denterhnset.i besLyrelae~for kaldte politianmeldelsen
mand Erik Albrechtien for, at
~Jeg tror hverken du eller
man forgæves .bar prøvet på jeg har nogen forpligtelse til
et stormøde at tale Regnbu· at røbe kilder. Men det var
ens folk ud af det.>.
nok til, at jeg ikke troede, at
,Det er klart, at de folk, der del her var det rene gas," si
er nde i den slag!! ærinder, ik· ger Ove Nathan.

ke er tilgængelige for smukke
ord. De skulle have haft helt
anderledes k,raftig besked
om, at sa er det ud. Når de
pæne merlDesker i bestyrel
s'-'u ikke selv har kunnet mag
te det, aå må det desværre
være universitet.et, der genta
ger de samme ord,_ <liger Ove
Nathan.
Rektor lægger op til. at Stu
denterrådet ved. Københavns
l·niversitet _ "som jeg har
stor tillid til som Dl'ganisati
on.. - skal spille en stølTe rol
le i en eventuel fremtid for
Stndenterhuset.

q'o'1-J

ikke Være et tilholdssted for
helt fremmede mennesker,
som har nogle politiske aspi
rationer, som universitet.et ik
ke kan lægge ryg til,. siger
Ove Nathan.
Han alVieer, at universite
tets egne W1SBtte kunne have
udrettet noget:
"Når det er forhold under
univefllitetets domæne, der
g.1r ud over den almindelige
forvaltning:llov og nærmer sig
straB'eIO"\o'en, sa kan vi ultså
ikke være belændt at ~ende
vores pæne nn.iven:!itetshe
tjente i ilden," siger Nathan.

w

Bestyrelsen af..iste at have
givet stemmeret på hllSets ge
neralforsamling til personer,
der ikke var studerende. På
pressemødet blev fremlagt
gyldige årskort til Køben.
havns Univeraitet fOl' Christi
an Aabro, Harald Lillevang og
Rigmor Tlltevide - tre perso·
nel', der ifølge Ekstra Bladet
~ikke findes.. som studerende
ved Københavns Univer:sitet.
.Vi som bestyrelse står
fuldstændig inde for, at de
mo2<llemme:r, der bliver regi
Btreret som aktivister i huset,
de er det. Det, Ekstra Bladet
sidder og siger, det kan vi_
fuldstændig dementere. Det
er en lodret løgn. Vi hrngerik
ke fa..lske navne. Når folk mel
der sig ind i studenterhuset,
skal de dokumentere, at de
bar et årskort,« eagde næsl.
formand i bestyrelsen ElisB_
beth Jessen.

Baggrundeu for anmeldel
sen - som Ove Nathan tager
ansvaret for - er, M ~vi et par
dage har f3.et nogle vedhol
dende forlydender om, at det
stod rigtigt dårligt til på Stu
denterhuset og at nagl" grup
per, som ikke bavde noget at
gøre der, havde fået mere eller
mindre frit !ipil~.
~Studenterbn~et skal være
samlinguted for københavn
ske studeNnde i en storby,
som ikke altid er så varmt et
miljø for for eksempel stude
rende fra provinsen. Et sted,
hvor man kan dyrke nogle g0
de ~tudentersociale aktivite
ter, have debataftener og den
slags ting, og ra sig en kop øl
"Iler ka.Jfe. Men det skal altså

Rigtigt dårligt

Universitet Ove Nathan si
ger, at StndenlerhU5et vil
være lukket reaten al bana
rektortid, liam dog kun varer
fem-sek.3 uger endnu. Ideen
om Stndenterhuset betegner
hilll som ~1ilDuk·:
~Det tog jo mig nere år i
Bertel Haarden tid overhove
det Bt få bjemmel til at bruge
buset og til at give det nogle
penge. Og det kostede mig be
tydelig overtalelse i det da
værende konsistorium. Såjeg
føler - ndan at have nogle per
sonlige følelser i klemme - at
det er frygteligt ærgerligt,« si
ger Ove Natban.

U;F
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Terroristreden
VERSKRIFTER som »Ekstra Bladet afslører tcno
O
rist-rede
univerl'litet« og
politirnzziA. i
morges" satte onsdag rav i den i en række studenter
på

~Stor

og venstrefløjsmiljøer i København.
Avisens forsideovero!lkrifter var illustreret med et rar
vefoto af cn køWlUbelltemt perMD -

formumm~t

med

en midhue - i færd med at give en eller anden finge

ren.
Det fremgår ikke, hvad pemonen på billedet har at
gøre merl Studenterhuset - er det husere bestyrelsf'f:I
formand st.ud. mag. Erik Albrechtsen, der skjuler sig
bag hætten? - eller for den S8gB skyld, hvad fotografiet
bRr at gøre med terrorister.
Raidhuen og skråt op-fingeren er først og fremmest
symboler for den BZ.bevægelse, der i 1980'eme besatte
huse i Røbenhavn og Århus. Og no for det »autonome
miljø", som har været meget omtalt efter gadekampe
ne på Nørrebro i København på afstemninganntten
den 18.-19. maj.
Men terrorisme?
Terrorisme er et ord, som vi nøgternt. bør reservere til
mcget grove Voldshandlinger - drab, brug af sk}'de.
våhen, bomber, gidseltagning - med politiske eller poli
, tiBk~religiøse motiver.
N år demonstranter kaster brosten og benzinfyldte
nasker mod polit.iet, er det grov vold, der bringer all
drea liv i fare.
Meu terrorisme?
lJdhyttet ved den natlige ransagningmnd det, Ekst.ra.
DJadet kalder en terroJiBt-rede, var -aner hvad politi
et har oplyst _ »otte telekahelstykker, der er klippet
ud, så de bn bruges som knipler - cirka 50 centimeter
hme-e, tre centimeter i diameter, knapt et halvt kilo
tunge« og _et jernrør, 57 centimeter langt, Lo cent,ime
ter i diameter, tungt, [orsynet med håndtag afiso
lerbånd i den ene ende«.
Th'lTorlsme?

VE NATHAN, hvis rektorperiode på Københavns
Universit,et st.rækker sig till. december, hikkede
O
t'lmgAende Studenterhuset - .'lom er en del af universi·
tetet, og Bom i perioden 1992-94 støttes af !lamme med
en årlig bevilling på 375.000 kroner - i de resterende
uger af sin regeringstid.
Rekt.or erklærede sig »forfærdet« over politiet.'> fund
()~ udpegede jsær JX'Iykologgruppen Regnbuen - en uf
Studenterhusets brugergrupper - som en »politisk
"kamporganisationo, som "universitetet ikke b.u støt

Som dr;t fremgår af dagens avis, oplyser politiet, at
de~ r.,ktJsk $rod »Regnbuen« på det skah, hvor de ni
kmpler blev fundet. Psykologen Kalle Birck-Madsen
Prll Regl.lb~"m forklBl"!'r, hvori111fl og hvorfor hnn Rn~
bmgtc kmplerne i .skaOOt.
Regnbue-medl~m, stud. payk Anne Jønsson, erklære
d~ onsdag afte~ I TV 2-Lorl'Y, at telefonkabler ikke er
:obcn, ~ør do blwer brugt som våben. »SA liggp.r rier,
.Icgved Ikke hvor mange tusind kilometer våben nede i
dr.n clnn!lkp, undergrund. Det der er telefonkabler,«
fastholdt hun.
Til hende er der kun ot sige, at et lllleronk~be1_r01
at fungere som lelefonkabel- skal være længere end
!JO centimeter ag i øvrigt være forsynet med en telefon
l bver ende. Ifølge politiets oplysninger gælder æt ikke
for dl: lelc(onkablf1r, der blev rUndet i Regnbnens skab i
Studenterhuset.
En eller nere hlandt StudenterhmIets brugergnlpper
havde planer om at forsvare sig med dem _ i stedet for
Ilt, tilkalde politiet - hvis de skulle blive nngrebet nf
højreekstremi~tiskegrupper. Dct cr uacceptabel
selvtægt. IndtIl ?~t modsatte er bevist, går vi ud fra, at
Københavns Pohb 11'kker ud mindst lige så hurtigt og
ta lstrorkt, som det g]()rc1e nalten til onsdag, hvi!l grup.
per fra Studenterhuset melder om voldelige overfald.
fir:ktol' Ove Nathan reagerede hurl,igt og voldsomt.
Meget tyder på, at han især har reageret. på oplygnin~
ger, hU!1 hnr fået af journalistl1r frll EkBtra DIadet, in
den (lVUlcn onBdllg offentliggjorde Bine første artikler
om Studenterhuset. Ekiltra Bladets research har på
nogle punkter vist sig at være mangelfuld. En række
unvne, som ifølge Ekstra Bladets onsuag8udgave var
"falske", bar siden vist sig at være aldeles ægte navne
på !<luderende ved Københavns Universitet. Og Ekstra
DJfldetnq påstand torsdag om, lit. »politiet havde begrun
del mistanke om skydevåben_, eller Ilt politiet har fun
~et ..en sUlr mængde tykke trrestænger afcirka 80 cen_
tlJneters længde«, har politiet ikke ønsket at bekræfte
over for InfonnatiOlL
VE NATHAN har som rektor kæmpet mod en
modvillig Dettel HaRrder for oprettelsen afStu
denterhuset. Han har sat prestige og energi ind pA at
OIkabe et s.ted, »hv:o~ man kan dyrke nugle gode, stn
dentersoelale aktlvlteterft, som han forklarede i tora
dflg~aviBen. Og til en vis grad forstltr man denne hæ
derhge humanists heftige reaktion. Hans personlige
skuffelse oVer, at en eller Clere Hfhuagroppemc har
gemt. slagvåben i et skab.
Men midlerne må stå i forhold til problemets omfang.
Kampklædte betjente sat ind i huj og hast, midt om
natten, mod otte stykker kabel og et jernrør i et aflAst
sbb, virker ikke mere passende end det ville have
været at indkalde Studenterhus~t.sbestyrelse til et ha
stemøde og et kmv Dm en hurtig løsning på problemet.
l december overtager ~ld Møllgård eRer alt at døm
me mktorembedet. Under et møde med Studentenå
d~t ved K~henhavns Universitet, der ~tøtter hans kan
dIdatur, erklærede han for nylig uopfordret sin støtte
tIl St.udenterhusets aktiviteter. Nu mt't han overveje
OR] den eller de, de! bragte kniplerne til Studenterh~- ,
s~t., skal ?~ve lov bl at ødelægge de »gode, lItudenterso. _I
elnle aktJvlteter« for laiehigruppen, for gruppen, der
,hrn<;cr Rp.lln/lk d.llnll, for mUBikgruppeme. for lIkak
klubben og for den internationale forening.
ni.

O
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EKSTRA BLADET

SIKKERHEDS-POLITI
AFHØRER STUDENTER

Våhenfundet og udtalelser i fjernsynet er blevet en sag for sikkerhedspolitiet
Sikkerhedspolitiet p& Kø
, benhavns Politigård går nu
inrl i SAgen omkring det 11Ik
kooe st.udenterhuB pd Køb"
ffiagergade.
1'0 af frontfigurerne i
IWgnbuen, Kalle Birck·
M..ds/m og Anne Jønseon, .
vil i løbet Bf fA dage blive
indkaldt til alhøringpA Poli
tigArden, hvor Afdeling E vil
alhøre dem med sigtedes
rl'ttighlloer for overtræde!·
El' af våbenloven.
Dette bekræfter kriminAI·
inspektør, Jøraen B. Frede
riksen, over for Ekstra BIA·
net:
- ~l vil lille bruge et par
doge pli At løbe materialet
igennem, og de pågældende
Imn veu~e en samtale med
O!I Bflnrl!lYnligvis allenlde i
begyndelsen af næste uge,
ager lIikkerhedechefen, der
ser pA sngen med så stor
eivor, at han ikke vil afvise
Rt, der kan bJivlI tale om at
rejse sigtelser.
Det er Birek_Madsen og
Jønasons udtAlelser i TV 2
Lorry onsdag anen, hvor de
ror Ahp.n skænn indJllmme
de, at de vsr IInBvarlige for
tilstedeværelsen af sJagvAb
nene i 8tudent.erhuset, der
får Jørgen B. Frederiksen til

.• _-,.'" ,

~t ",!'I~'Trm'l'I.Ot!m

l gA'r aftell gentog Anne.
,1øn8son aine udtalelser
samme sted, og hun blev
lIuppleret af en anden kam
ml!rAt frA Rermbuan, Jesper
Lund.

'VI SKYDER MED
AlITOMATVÅBEN'
Je~per Lund (Jg Anne
JønBson er begge paykol(Jgi·
atuderendeved Københavns
UniveT1'litel, mens Kalle
Birek.MarF.fln er mogisler i
psxkologi med ek!llllllen fra
1987.
Jesper Lund (Jl( Anne
Jønsson, der ogB/\. et med·
lemmp.r Rf den autonome
gruppe, Studerende mod
Racisme, fonwElTede sig
med, at v/\.bnene Ilkulle brn
ges til lit beskytte sig imod
fnar.i~t.er.

l TV-udsendelaen gav de
begge udtryk for, at væbnet
kemp var ~t af de midler,
mlln kunne brnge for at tnge
kl!mp.>n op mild det etable
rede eyatem.
NAr de bliver afhørt, akal
de ogB/\. forklare om et myg

K(Jlll' Birek-M~dsen

08

Anne J"lUllon indrømmcae i TV,l"vrry on~rlog often ot de

referAt, der i ~ommer
blev udsendt frA reprælll!n
tantllkabømødet tirlHlag dan
L juni.
Referlltet gengiver en de
bat om vAben i Studenter
husct, hvor lindre medlem
mer apurgte Studerenda
Mild Rasclllme, hvorfor de
skulle have bevæbnede
vflgt.korpa til deres mødet.
Det medførte rølgende re·
ferAt:
'$Mn (J,f/wlder i del kom
mendl! semea'er et møde for
at rr'degøre ,(tJr atkkerheda·
U~k

(oronflfaltningern..:l i (orlJin

deT-ile med sdvel kommende

1!(I.r onlwarlige

for d.. fundne .~Iflgvdben i holme/. (FolD: (kr! JeruænlTV Lorry)

som allerede afholdte arran

gementer. Der vil undervt<is
i mørifl bUI!/' demonstreret
bdde s/ag. stik og klllileut!·
ben, somt blive affyret

6kfJr"pe sku.d m"d

"I"rk~

libreåe arltomotvd~n'.

Ordane fllldt, mens der
var repræsentAn~er for
blandt andet de kristne
gmpperi busct. Og de famø·
ae eætuinger, er for fil. uger
.siden blevet lrokket tilba~.

AF JACOB JUHL OG
ANDERS·PETER
MATMIASEN

6. Nyt (11\ stormødet.

_ SMR al1101dcr i det kommc~de semesier el møde for.tl redegmc rar Sjkkerhed~foraMtall·
Aiogerne i forb. med ~.\vel kOlnmende ~m alleT'!':de afholdte arraagemenler, Der vilunden-ejs

i model blive demonstreret Mde slag- stik- og kaslevAbtn. samt bli~ affyre( skarpe skud med
s\OIkslibrede aut(]malvAben.

l/ø/gI' d~' of/idr:/Ie refl'røt frø el møde i sommer,
Nu. Iliger g/udenlerne, a/ dd er Ilumor.

~kal

ur:r Irænes i sforkølibrefk

~m~n.

BESKYLDER ALLE FOR NAZISME
Studenter-psykologer kam.mer over i tvan.gs-fOl~stillin.ger - an.ldager rehtor Ove Nathan. for nazisme

. Rek/or Oll(' Narhan svin"ll til.
:.. (Foro; KiTl'r"n ricki

Deu autonome, militante
psykolog-gruppe Regnbuen,
der i forbindelse med skan
dalen omkring Studenter,
/Iu@et er burlvi~t fra Køben
havns Universitet, beskyld
te i går rektor Ove Nsthan
og Ekstra Bladet for i fællell
'!k~~ r. ;1;,\ i t",<!.;~ ~..,..Q
r,..."'Ci~l\'r n~ Il:,,;.t~r. d~r "n·
"k('r at O\'l'rt,,~ d('\ dllllllkl'
aamfund.
Regnbuen t,og til g{!nmrole
i et fire siders langt mani·

fest, der klokken 17.02 blev
udsendt fra Studenterd
dels telefax.
Her fortælJer de blandt
andet, at RU" lIt"d"nter fak
tisk er aut.onome, og At det
er to navngivne peraoncr fra
en rl1.9l:illti.~k gnlppe. der
'Ot:l~ W E~~.:-J. Bl~~,!o.:CO·
h~I .. ~ p,llnrtT" d,' sid!'tl" Il'!"
dllgt'-. Og hl'rml'd oJ....,..'t hAf::
rektor Ove NlIthan!\ belliul·
ning om nt hlkkc hl1~l't.
Ifolge Regnbuen~ brl'v er
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det to nAvngivne hagekors
dyrkende pemoner, der har
styret Ekstra Bindet. Disse
menneakcr hAr leveret
skytsl!! til den falske oS
løgnagtigc hetz, ~kriver
Regnbuen.

NAnS'TF.R1\'"E

KOMMER
Dl'ltl' kan E~~trA 13\[\det
uf"iM. Vi di~kl1tl'rer prin
eipielt ikkl' vores kilder,

-lxxix 

men vil gerne afeløre, at cn
aror ael .r VOTeFl materiale
stammer fra Regnbuen selv1
Regnbuen forndeer en

:~~/~e~~i~~~:!I~:~~~l'Problemet er derfor ikke
k.abl~r (Vll.bnene, red.) i

de 8

&--,,(!~~\"""'t>l..'td.

flt 'lt'Cd

"rUp""'Id"n
er
fomn

#:r.

~'f""P.t

ri#:r "It#t (I'" 51)

,..,,--l ('-, ~enln8"

n;r~rn

"1'1

p" I)~ olll!.

d~1 vU komm" lIJi lang/. en
gang iii.
MAnifestet er afsendt fra
Studenterrådets
telefax.
Samme StudenterrAd, der
indtil rnr en m"ned siden
har afholdt sig fra-- kontøkt
med Studenterhuset og

~~i.'m~~
\~I~ indl:wdn lil dilll~ 

mf'n .. r ikkl' er undcf1lkre
Vl't.

/kr- "ar S/wh·nll·rflU.~rfMgt
ar g(1rr?s;/ fil ol forhind"" at
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Anti·racister anskaffede slagvåben
Studenterhusets
bestyrelse sætter
fonne11e regler ud af
kraft og sURpenderer
kontroversielle
grupper
Af NIELS RQHLEDER
og RABMUS EMBORG
Der Btod Regnbuen pli dllt
~kab i StudenterlJuset, Bom
politiet under en rllzzia nat
ten til ona.d&gbrød op og fandt
otte tl)lekø.bel~tykker med
hAndtlll; og .... jemAtI>nll'i.

Men nu påtager et medlem
af en anden af Studenterhu
sets grupper, Studerende mod
Radsme, sig på Bin groppes
vegne An!!Varet fOT l'lnskaffej.
~en af slagvåbene, der skulle
sikre sikkemeden på et anti
racIstisk debat-mødc for hIlIv

andet Ar aiden.
To af Rell'tbuegruppens
medlemmer sidder i den anti
racistiske gruppe Studerende
mod Racisme (SMR). Rigmor

Tetevide lIidder både i SMR
llRrol Studente.rhusets OO8ty
relae.
HUD forklarer, at det Vllr

denne gruppe, der for hIdv!!.,,· ..tIa er det e..hellpeN">n"'.. !ILe brugerfOm1pper i Studen· akutTet i foråret 1993, bliver aig med nonli~k mytologi og
det år siden bellluttede af sn (lom har gjort o.c[pd eget ini/i_ wrJIUlrdlJ l'ntening. Det er en IIpØrlfBmll.lef. UIU, hyord.. n lIllr været i jævntis konnikt
ekDffe ølagv6ben lbT Iltllaran (lUv?
ti mund elor psykologisk 8tudenterhuaet
eventuelt med de to førstnævnte grup.
tere IIikkerhed ved et an/.j·rl\.
~Nej. Det er gruppen.•
ri.dgivningsgntppe, dor ho_ sknt forAvllre Big, tAR'et op p6. per i huset sllmt bestyrelsen.
ciatiak debntmØl1e, Bom SMR
- Vil de! sige, a! der ligger vedllogeligt beatAr af p!lykolo- et etormBde.
SAmtidig vedtog beIItYJ'flJ.
atod ~nm arrangør af.
en bcelutni"IJ fra gruppen om Iri-atudetende. Gruppen bU·
Studonterhuseto formAnd lien Af ekskludere tre indivi.
Blnndt de im:iterede VDr at frermkaffe telefonkabler; "er nf endre foreningllmed- Erik AII,l<eclltllen IIlllfde <mll- dueJle m..dlemmm- {r.. do tI'II
Erik ,rflneen fr8 dokumentl\ lkr kan bruges som knipler?
lemmer b/lllkyldt fer at eidde dng, at han vor overrasket nævnto grupper.
tionagnlp~n DellWll, der ud·
.Der blev trull'et tlJl !mel..'.. på den roelI" mllgt I hlJ~~t.
over. af. der var slagvåben i
~rmllnd Erik Albrechtsen
givflr et krit.illk nyhedsbrev "ning om, ot vi skulle hove en
KnUe Bifck-Marlllen fn. hUIICl, fordi der på det pågæl- erk.ender,!!.t beBlul,ningen
om den dønHke h,,:/ref1øj.
elle~ anden form [or Sikker.
Re~bu{ln forklorer overfor
dende møde bl~v ttulTet en et.rider mod foreningenB reg.
~Det var i forhold til hl\1lB
hed. Så "idtjeg husker hAvde InformatlOTl, ot hon rundt belllutning om ikke !Ot Dccep_ Inr for eltakIuJ.ion ~ lIU8pen.
Aikkerhed, og"fonli mødet blev vi ikke nogen konkret beolut· kablerne i Studcmterhuset en tere den slags midler for at llion.
erholdt få doge efter bomhe ning om. at vi ville gå ud og sen alton for CII. ti dage si· oikre medlemmerneo lIikker.
"Der toreligger en nødret.a.
drabet i Søllerødgade. Alle skaffe nogle slagvåben olIer den.
IlltulI.l.ion, !lom gør, Ilt vi godt
hed.
var i de dall!' hango for, øt d",. hvnd mim skal kll.lde dct.~
"Jegflnderdem li~geogflyErik Albrechtsen ofviaer kan tage de beslutningeJ',. oi_
Bkulle ake en eller anden fonn
- Blev det overladt til nogle de i et 8yndigt Tuil. J"g tren· toradag udt.l\leløer frA nllJ"fl Ilf ger Erik A1btechtaen til1nfor.
for j(entllgellJl!,~ Bi~r Rigmor be~tem~ per.,~r at 8ør~ for ker: H[Jv, de aknl ud afhuset - Regnhuens medlemmer OJll, JIla.tion.
T~l.evide.
dea
riet. R;gl'r en gammel beslut.. at bestyrelaen bor været VJ:.:t enkelt beetyrelaeamed_
- Var rkt et Ærall fra Erill
.Det hn jeg ikke rigtig hu. ning.Jegertrætogorkerikke langt mere lnvulver..,t i lem, Karnlon Mlldoen frA.
Jenecn., flt der ~'m"p rlr1sluJ{ ake. Desværre.~
at gøre det på det tidspunkt. IIpørgllmålet om Rikkerhed, Regnoolln har futllldt bæty.
{es 81agvdben?
Jesper 1: Lund er Mde Men i stedet for ot tørre pr<>. ('nd den giver udtl'Yk for. re\lnm i protest. .
.Nej. Det er o~, der bar
m!!dlem af Regnbuen og Stu blcmstillingen Ilf på elt nn- Samt .Ilt bS/llutningen 11m ikke
Efter polttIets rnz'l.il\ be
eket at have en "Iler .mdeu derendo mod Blld.me. Hon den, lukker jeg de.t inde i dp.t at have slogvåben i husIlt var sluttede rektor 'på Køben
(Oml filt sikkerhed...
mener ikke, at der 14 en ~tJor ene nf de tt:J aknbe, ~om vi hllr mindre Ilntydig end bllSkro- haVl}S
lIniveraitet.
Ove
- Rt'tyd~r det, dt Studeren beslntning« i SMR bog an· i Regnbuen. Det, der a~ sker, vet
Nothan at lukke huoet, der
lk Mod Raci8m~ lJeB11Jltelk at skaITeleen af slagvåben.
det (Jr, at jog glemm(!,. dllt. Nu
bar fUl1geret 8om'tilholdll!lted
skære nogle telefonkahkr ud
~Der er Dogen, der lag"r
må det 9/1 folde tHboge på
f()r københQ"Y)1øke etudef'Cn"
til brug som knipler?
init.iali... til det,~ siget han mig,« fortæller Kalle Birek- SUlfpenderet
de,ogdllt bliver ifølge Nathall
•.Jeg ved ikke helt prrecill, udM al. ville oplyee, hvem Madaen, der jkke mener, at
De,'ltyrelJ'lllu
IMalllutter:le ikke genåbnet d. længe hnn
hvordan det er foregået. Men ~nogen« er.
Regnbuen 'aom gnlppe« hllr WTlld..g Ilt aU9pendero tre er rektor.
det er aMan Ilet i den Mm
no~t at gl1re med de fundne
brugergrupper. Det drejer gig
Ifølge politiet har der ikke
menhæng, nt de.t er foregået.« Kabler fundet fOT
slagvåheu.
om Regnbuen, Studerende VEemt miat.nnko! 0It1. at dllT
- Har l i gruPPlI" bet!lluilet 10 dage !liden
F"rat mere end el bø.ivt år mod Rlldeme og gruppen Vllr skydevåben:i Studenter.
at anskaffe nogle .qlag,>dbm,·
Regnbuen er en /I.~rCd:,:re=I":-_':J="":,
':":":I",,~::::ål:m::,:n:':bCl~=,:n:-_Y.:.-"'cd:,:~:;r:l,=d:':'_b:':":k:re:lUO·"o:::'_h:u:":,:,.'--

"n

_
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Universitet beslaglægger papirer
Studenterhusets
bestyrelse sat under
administration af
Universitetet.'
- Vi blev tvunget til
at skrive under, siger
næstformanden
AfRABMUS EMBORG
og ~11!;1..'3 ROHLEDER

Kilbenblwnll l.1nivors;wl "''Ir
fro det lukkede. stud@nterhua
l Købmag<'!rgncle frernet map·
~ ltK'd n!'.f~ra1lM' af~) ,....1.
rresm.dtT og andre pl'Ipiær
~lIom kan give universitets le
dellle en stØrnl vid('n om,
h,"Ordan h\18ut bllr Vll!rel dre_
vel«.
Det. ~iger univrroiletødi.

r~kt0r

Peter Plenge til In{ur

m(l.tirm.

TorlldSJ; ef'turmiddng fik en
gruppe af hustyrellmRm.m·
lJ:mmer adgang til Studenter·
buset, BOm peliUet og Køhen·
11(lVnll Univenitet.n reidar
Ove Ne.t.ban lukkede efter en
polltirnu~ngning natten til
onlldllg.
StudenterhuaetB IK!atyrelao
Rkulle - for Ilt få Eldgnng til
!luaet. - underskrive en ..afta·
le' om, ot ~univeraitetetlager
doga
dato
ejendommen
KøbO:Hlgergade /52 under ad
mm',.,':rIo\:;'""""",,, ah i~t:n
CIf: ud~lJ"l'" r>tt: at -di8pOSilio.
nen m'er de foreningen til_
hnrende konli i AktivbRnken
kuo kan ake ener nmrmere
,n.nl,,_ mellem rOl'eIlingena be·
lItyrelge og uuiverllitetødirek-

tør Peter Plenge eller en af

Praktiske ærinder

Peter Pl,mge siger, IItbenty
relaen ken få adgllng for at
ordne, hv..d dIJrl1l4tw ViI'TC ,II
praktiske ærinder efter oftule
med IIdminiBtrlltionell.
- Ho.r ,miverRilelet lvrJhjcm
",,€l li! m be81a.gltf!gge Studen·
t ..rhllRI'-/R papirnrf
~Vi har ikke dommorken
dellle ellllr lIAdan noget. Men
vi bOlT jo IlI'lnltket med bo:!lIty
reJøen. og jeg g!r ud fra, at vi
har- ~,~ i f;:on!;:kl
~ ~ boP!<\~lM'n."lIigE'r

Fw-o

tor P!lJngt.
- H(f~ IwRlvrelsen d~M!L'tl
undrr pI!, al j 111m taBt mop
penle med IxstyrelseRl"I'fero·
ter'
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»i{llj. der foreligger ikke 00
g.. t, skrimi~t om det, Det e.r

hl\llI bemyndiget perllQn_.

aket på gTundlllg IIf mundtli·
ge snakke med dem.~ niger
Peler Plenge.
.HviR ban toger under
skriften på en erklæring, 110m
vi blev tl.ounKet til at under
akrive,Rom et 9llmtykke, oåer
det nngel. han v~lge,..« lIil(ef
bestyrelseno
næst{orIJlond
Hun
EIiARbeth
Jeosl!n
tilføjer, ol be~tyrlll!ll.!n _natur_
Iigvi.'l l'iUe hnve udleveret t'f'!
feraterne, hvig vi var blevet
be:lt om det••
.~1", ~ ~ i'tb ~ ...
fli~"hun.

E1i~II~th Jl"lIeen 1l1lJ" til
informalinn, at fuldmllogtig
I..n.rll-Erik Allln, I<,bcnhnvnl'l
Universitet, under to~dfl.·
8'"na hl'APf i detluk.kede huS'

- lxxx-

oplyate, at pRykologgruppen
Regnbuen ikke kan få lov at
hente ~Ile papir"l".
.Del drejer olg blandt an·
tiet om fortrolige lIotater fra
vllrea psykologiske rådgiv
ning,« si$!lJr Jesper T. Lund
fm Regnbuon.
Det kendor Peter Plenge
.ikke noget til«...De må hen·
vende aig pli mandag. 8å må
vi Wl pli det,~ siger direktøren.

Suspension
Opgøret i kredsen omkring
foræ!ltto p6.

Stud~llt"rhu~~t

~~.,~OC~
ha... Io ~ I _

FtJre-"'i.:

medl('mmer - Klinten Mal).
sen fra Regnbuen 0R Rigmor
tNr.virll' fn StuMrendll Mild
Rllci!ll'Tle - \'11181 nt foriode be
IItyrellll!n i prot/l9t mod den

Bilag 9

foreløbige lIuBpeJlllion IIf bru
gergrupperne
y ggdr88illt

Regnhuen ngBtuderende Mod

Racisme og ekBklusionen af
tre individlIelIe medlllmllN!r:
Beatyrøløen gAr nu i gnnø
med at undel'6ØgtI de tro lU
spenderede grupper - blandl
andet for at placere l1JlIMlTIlt
for de ni 1I10gvAben, der blll'l
fundet undlYl' politletJ'l ranRIl2"
ning natten til onsdag, oply
aer Elioabeth Jessen. Samti
dig er det bøalutwt at indkol
de til ekstraordinær general
f0T9ll.mling i fureuingm Stu

-

LæI .Ide 81: .n.n.den om
Studenterhu8et..
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Foto: Mikkel Ø,;lergaar

Bjerg&!ISkaBet og Yggdra
sill. Den første gruppe er idag
ikke længere i Studenurhu
set. Gruppena leder blev
smidt ud af Studenterhusem
bestyrebe for et par iL-- ,jden
efter at have skrevet et brev
til
a.d:miIDstrationen
på
Københa.vns Universitet, hvor
han beskyldte medlemmer af
Rcgnb'-loD. for at væn. ind
blandet i kriminelle aktivite
ter. Regnbuen har nu varslet
ea retssag.
Pelle Bull fra Yggdraail blev
elWduderet fra. bestyrelsen
i>idste Ib- efter et mistillidsvo
tum.
-""Y'gglftllsilli'f6i'fElllttt!!' ~
deværelse i Studenterb.uset

skulle have Væl"et uppe på et
møde i foreningsbestyrelsen
næste- uge. PeUe BuD, grurr
pens interne repræsentant,
har ifølge bestyrelsen været
ubehagelig i sin udtrylr.«form.
blandt andet på den nyligt af·
bold~ generalforsamling.
"Jeg er ikke negen engel, og
jeg bar en meget 3karp tunge,
nAr jeg bliver trådt tilstræk·
keligt ove'T l:æeroe. Regnbuen
bar kørt på 08, riden vi kom
ind i huset J:ned be!lkyldninger
om, at vi var fucister og ra
ciste:!'. Så bliver man sur," si
ger Pelle Bu1l, 0:1.",.. aJV-i$er. at
Yggdra.sill har nOgl!t J:ned
SoelBjergSelSkaBet at mtte~~ .
Yggdrasill3 ekBterne re-

pncsentl1Ilt Troels Liehgott:
en »StudentergTUppe«, der ha
»Vi bar været et oplagt em
til ~fon:nål at yde grati
ne for Reg.abuen, fordi \'i er eu rådgivninglvejledningfte-rapi
mudiak mytologi-gruppe. Det til mennesker i krise og .000ha:r været oplagt for dem at
~ParalJelt henned søger
fvrbinde os med ny-nazisme, at bidrage til en teoretisk u
f.mli nynllZisterne ogsA har vikling:lf en solidarisk pt<ylw
taget runerne igen.•
logisk videnskab...
Regnbuen beskylder Ygg·
Regnbuen erklærer sig so
dl'llSill for at ville overtage tilhængere af den kritiskepl/Y
Swdenternuset. Yggdrs.sillsi
kolngi, der bIEN udviklet p
ger, at Regnhu"n alh:rede har Freje Univel"lri.~t i Berlin
magten og søger at beholde ~tarten af1970'eme. Gruppe
vil »8ikre aDe mennevke:
den ved at chikanere de grup
per, der brokker sig.
menneskeværdige udviklinga
RAdgivning5gM.ippen Regn
betingelser og lip adgang ti
bul!:ll. beilkriver i en fire !ii.der de fælli'!l samfundsIDæll!lig
I~g presæmeddelelse - dat<!
reseCJlltO:!r.«
·1\.4 -"'tor!idag 21_ oktober·l99:'1 _ IdenaktuelleBllggikgrup.
KfJkken 15.00« - sig selv !lOm pen onsdag på TV og påtog si

Balladen om Studenterhuset

STUDENTERHUSET _ FandamenlalJ uem§e grupper Mr j fang tid bflkmpet hinanckn

Iføi~ Regnbuen handler
JønssOn, der "lI.~a er medlem
af gruppen Stll,lerende æod den aktuelle sag ikke om otte
Racisme. S~tulJ,hg bli!V Yg
kabler og et jeJ1lnlr.
gdn"lsil1, R"'l:rd",en og Stude
~Vi må hoIdl! fast i den op
rende Mod H"ci~me !<US rindiilil(e problemstilling, der
handler om, at der omkrlng 89
pendeæt.
ln(omwtUJn httr til brug for .sker ell markant højredrej
denne artikel Lait med en lang ning i ,amfwIdet. Og hvorfor
række menll... Jwr. Både fra skulle Studenhuset gå fri af
Regnbuen ,. lIJ'UppE!r, der den højredrejning. 'IVlWt.iod.
Det er jo et ål>ent h~. siger
sympatiserer ",.,J den mBI"ll:
utiske psylwlul{gruppe, fra Kalle Birck-Madsen.
Yggdrasill DIJ ,j"llne gruppe51
Denne genernlle høJredrej
ning blivl:!T til et internt pro
sy:mpatiøørw. 'Ii fra de bro
gl!rgt'\lpper, ""111 iøler, at de er blem i Studenterhuset, idet
kommet i k1t'tlllue islagsmd· den ifølge Regnhuens folk føl~
let mi!lJem Rt,c"hueu og Ygg- ger med ~de okkultes_ indtog i
drasill.
"
.Studenterh~et. "'''' . .
BetegneIBen b~, Regn
De til ~r ~Iår langt'fra
buen om grupperne- S001hinanden.

Regnbue·m,..j~"llUld

ldeaii"·l/!r.
Centralt , ~'"ltlikten står
psykologen K.,r1"Erik Birck
ltbdsen fm r'"I~ivning5grup
pen Re~bu<"1J ''ti ham.- mod.
pol, Pelle Bull, fra gruppen
YggdmsilL ,h'r Ifølge grup
peTl3 w!lokn,d~" af .'lig selv
~1:-esk:eftig",r "il ",ed den nol'
di~k!l myto\"lI.J i både teore
til;kogpraktl~~ .. jemed•. Pelle
BuH studer"'!" r,,)kloristik
Bestyrel,*,1l !'lr Studenter
huset b-esluHNk mrndag at
ekskludere d" (II ~ammen med

terhu!let "f."ID.~r - som når
man IO!Wr ,-" ~tor .sten i et
skov _ H <lIyt,l"r af broger
gruppl.'r Ol/ ,,,keltpen;oner,
"om indb.,·rr.).." hM" brugt 1IlC'
gen tid pa aL I,.,krige hinan·
den. Nog-l" af I,rllgergrupper
ne i SLuo:l."nt<,rJ,,'~d synes 00.
folk~t af !"'r",,,,~r, hvis lige
man slwl :,·01.. "Il:er i Hans
Scherfig9
l'I.l()'~r·~kllo:l.ring

Nath..."" luk",,'!: af Studen

greb fra h"JfNJlldnterede.
Politiet>; "II rektor Ove

Racisme, und", tt off/!'Dtligt
debatmøde l 1",',lret 1992 ha'-
de bevtebnd ~ll; I\led stave for
a, ;'unne rONVMe 5ig mod an

tivi..'ltgrup~,

Pblili~Lj n.w.! af otto p.
bel!ltykk"T "O: l-t jemn:lt - alle
ni gl!niftamJ.. l,mlI"bejdet, sil.
de kunne bru~.... til at~lå med
_ i psykolol\l\,,,~pen RegnbIl'"
..ns 9~h ) St"llenterbuset i
Kahmngcrg-..<l" i København
afslørede i1/llJd og mere ezzd
det faktum. "L ~n politisk ak

AfRASMUS ~;.\IBORG
og NIELS R(jIli..EDER

BAGGRU,,-,Nc::..,D_

Kampen, dl'r ødelagde
stemningllll i
Studenterlluset i
Købmager~:'lde, blev
udkæmpl'llJden
våben
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SIKKERHEDEN SUHrts
Slut med åbne døre på Københavns Universitet e{ter afsløringerne i Studenterhuset .

lControllen og sikkerheden om

kring de ledende administrati·
ve kontorer for Københavnø
Univerllitet: Bærpee.
UniversitetB-lcdcillC:lnB ønske

Dm etl"rre l\ikkerbed kommer fA
dage efter, at Ekatra Bladet
l",nne afsløre, at eutonome
IfMtpper havde overtnget RlIlgt
en i Studenterhueet i Købma
gergade 52.
En politl.razzill i 8t,udenter
!luset lletten til onBdag lIidgte,

uge bekræftede, at der var no

get gruelig galt. Politiet fandt
blandt findel IIlllgvAben på I<lka,
liteterne, hvilket øjeblikkeligt
fik re!r.(uf Ove Nathan til at
gt"ibe Ind. Høn lukkede huset
og øtorlPl:!de fur den miIJionato
re bevilling, Bom løbende er
kommet. de studerende til gode,
men BOm reelt blev forvHllet uf

militnnte, autonome grupper i

hueet.
Dot er pMll.ldenne, at Opdll
gell:!en af de autonome fnrhoJd
pli universitEtet. nu fører til

skærpelsen af eikkerheden om
kring r..ktorR pgne kontorer,

men Ove Nllthan benægter, at
han er nervøa:
- Nu !lkal vi ikke være hyste
riske. Det hel' igennem længere
tid været alt for let for vildt
fremmede at komme ind. Vi
har hnft Ilm/l.tYVQrler og Il1YRt,;".
ke personer Inde i kontorerne.
Det duer ikke, aiger Ove Nat_
han til Ekstra Bladet, og fort
Bætter:
-Men nArderop!ltll.raMllf1ne
epi~oder som i sidste uge, lIå
kan man da ikkolndc VD:!l'lI med
at tænke pA, at det er pli, tide at
vi llolder op med at være sA.
Frod" FrPClp.god-agtige. Men de
nærmere detaijer omkring den
øgede eikkerhlM!, lader jeg mit.
embedsmandsværk tege sig f\C
!Jen argAende rektor, Ove
Nat,han, en ni lIlIstider!! me!lt
populære rektorer, har været
kendt r01' dt endog meg>'lt ihne
og ligeCremma forhold til de
etuderende. Det, 01' en kendt
sag, at det, Illt.id hor været mu_
ligt at smutte Corbi 1'ektors
kontor pi hjørnet ... CNørrt!gade
og Vor Froe Plads, hvis mnn
hovde noget pd hjllrtO.
:-tu er det en SElgIl blot,

SPARK I
NOSSERNE
En totalt ukendt mandaper
eona korporlige .. ngreb pi 1'0"=
tora juridiske rMgiver aidste
t<lr!!dag har ogsA vmret med til
fremskYTlne planerne om mel"e
sikre forhold.
Den overfaldne embcd~
mend, der hlevangrebel pil. et
kontor il meter fra rektore,
havde dog ikke glemt eirl mili·
t.ær-uddenne!"e og '~pRI"kedl!
idiot<ln i no""..rnr.'. Ingen on

Forum Kritisk PsykologI
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dre kom til Bkade, og universi·

tetet forbinder ikke overfaldet

med urolighederne omkring
Student!!rhuset.
Og at der etadl"er Uro blandt
de studerende, vidner ad~killi_
ge pressemeddelelser fra 8tu
denterhuaetll bestyre!lIe cm.
Tre grupper, 'Re~buen',
'Studerende Mod RaClllme' og
'Yggdraesil' er blevet midlerti·
digt eUllpenderet. Og tre navn
givne pemonererblevet decide
ret. Smidt ud.
To af dem, Anne Jl'lneeon og
KRIlp. Rirck-Madeen, fordi de
vedkendte sig et anBVBr IDr de
fundnewben. Den tredje, Pelle
Buhl, fordi han beskyldes for At
være en af EklIt.ra Bladets kil
der,
De to førstnævnte grupper
emideø ud for au~onom;·og vAh
embesiddelse, den sidBte (Ol'
sUkkervirkllomhed, Studenter·
huset.'! be8tyrelae har kritiseret
Ekstrll Bindets artikler, men
har altB~ alligevel v(llgt at eks
kludere de te autonome grup

per. eluDt YggdnseiJ.

Rektor Ove N.than vil i løbet
af fil. dage tage et møde mlM!
heRtyreJsene Cormand Erik Al
brechtsen, Cor at drøne mulig
hederne for et eller andet IItro
at genApne en eller anden fonn
for IItudent.erJms. Et hus, der
ifølge rektor i givet. fald vil
komme til at køre under nogle
ganske andrn remmer end hUB
et i Købmagergade.
Sikkerhedspolitiet vil i denne
uge afhøre JøneBon, Birek·
MIldBen og mAske ogBA kamme
raten Jesper Lund om forhol·
dene i Studentt'>rhuset
AF JACOB JUHL OG
ANDERS·PETER
MA'fHIASEN
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..Prulol<:m..t. ,·r, at di"ikns!;in
nen ikke bh.'" luget i god tid, før
man afholdt ",,~let. Det kunne
mfUI ikke ud. "Il""å hkvdiskus
slnnen trI~(~l ".,nete, efter fe
sten vur nfh.,hll," ~iger han.

Mad~(!n.

gel dmn n,..<I,. rllger Karsten

~~dei~k:..'·:,':·,~,;:~~e~t h~~~~J~:

·Man l",v.k våhnene inde
konkr"t lil '1"rI fest. De var i

be5tyrel~r'.

de af ov~rllrd,
Det ojJIY""r flere af med.
Iemmerpc nr den psykologi
sk"
r'i"lIfvningsgruppe,
Regnbuen. t)l/nformation.
.Jer; Vl·<J Jltke, hvor v;ibene
komm!:f fr" .kg ved bare, at
man op lJI d anti-rac:i,.tisk
milde, hvor "11 af opJlEgshol.
deme h"vul' M"t mordtrusler,
di~kuret.,d,. ~Ikkerhed og id
bl!.'v der a'Hk"rtet de der kab
ler, ~Om HJ\ Ikke senere l':r
;rommet u.l "r huset. Dl':t er
noget lort "l{ '''~ helcla~s~ si
iler KaUl: lIi"'k-Madsen fra
Regnhul:n.
Rermbu"" I,tir omkring ti
medlemmer. H"rs!;en l\lladsen
er det l-'lCIII., "ledlem, der og
sd sidd"r , :-lu.ldenterbusets

peme i hu~"t. dier mødet he
~llJttHle ~il! J,,,. ikke at forsva
re ~ig nl~,1 ..1"b'Vahen i tilfæl.

Lggct d c ,"""/''',, ;"Ivom grup

Du sJa~,'''fth"", ~om politiet
fandl j SWJJ""n.'rhuset i Kø-.
benhavn JI"II<;O til onsdag,
bhw br:I~'t "ul "P til etimti-ra
cia.lisk mild" l huset for ca.
hoJvan,k~ II~ ~illen. Og hat

agNll::!..'i H!IIILEDER

.4IRA..%lJJ.'i I·:MBORG

under wmmgning

stave, politiet fandt

RegnbUl'1I om de

Det Var .'rJødværge~
siger med lem af
psykolog'Kruppen

Rigtigt dårligt

Universitet Ove Nllthan si
ger, at ::;tudenterhuBet vil
være lukket "resten af bans
rekwrtid, !WlD dog kun varer
fem_.ekg u~r endnu. Ideen
om Studentel'huset betegner
han SOID ~srouk~:
"Det tog jo mig flere år i
Bertel Haardel'll tid ov"rhov~·
det at få hjemmel til at bruge
huset og til a t give de t nogle
penge. Og det kostede mig be
tydelig overtalelse i det da·
værende konsistorium. Så jeg
føler - uden at have nogle pe:r
sonllge følek;er i kl,,=o - at
det er frygteligt ærgerligt._ si
ger Ove Nathan.

de~en.

måned har repræsenteret
Studentenåde, som ekaternt
medlero af bestyreJs~n for
Studenterhuset:
.Alle universil.etets byg_
ninger er under opsyn afvag_
ter. Der går vagter &a Slot...
og E;jendom.sstyrelsen rundt
to ~ hver nat. Deres job
er blandt andet at .~Ilrge for, at
der ikke er folk, der sOVer
der,. sagde IU.9pe-r B3gh Pe

t~~~tsld~;WJ::B~~~e~:;

"Jeg reLl.ede henvendelse ~il
Ilniversi,otot eftr>r aiw.Ul gette
ralforsamling og ~pl1Igte fuld
mægtig Lar:s Erik. AIlin: Skal I
~e medlemslisten. sii l kan gå
den i~nnem? Svaret var nej.
MIll1 mente. det ikke var nød
vendigt. Vi har spillet med
fuldst.:endig åb",,, kort og kRIl
~re det til enhver tid," Sagde
formand Erik AJbrecllt:len.
Medlemstallet er afg~re"de
fur, om StuC\e01:erhuset kan fll.
tilskud fra univerBite;et. I
1992 slrulJe buset have 500
ttledlelmner for <It f.... til~kllll.
Tallet for 1993 er det dobbelte.

- Huorfor ikke?
·Fordi det ikke er vores op
geve at "L0tte -poli,iske kamp
or~aationer. Nit folk. me
ner, at de :-t:an hruge universi
tetet.s studenterhus til at op
bevare slagvåben af den art,
somjeg har fået beskrev~l, så
mB jeg sige stop."
Ove :Nathan rerorere-r Stl1
denterhIlsets bestyrelsesfor·
mand Erik Albrechtsen for. at
mun forgæves ~har provet på
et rtormode at tale Regnbu
ens folk IJd af det<.
·Det erklan, at de folk, der
er ude i don slags ærinde~, ik·

stotte~.

Inpektør
"Og-.'I>\ må man :lok ol'
ceptere, .'It univetlJitete
er. afsine folk ~om insp<'
huset," siger Ove ~atba
mener, at St"deDte~h"
bestyrelse ikke hllr vær
o-pgave voksen.
~Jeg kan for sa vidt
godt fo~tå., at det har
svært fUT dem, fordi d
været oppe imod nogl
kraftige ;>er::;'lnel;'· "ige
;;\ath:m, der ikke vil
konkret pa, Dm det var E
Bladet.s :lkti'ite~, der
kaldte politianmeldelse
...J eg tror hverken du
jeg hul' nogen forpligtel
al røbe kilder. Men de
nok tIl, at jeg ikke troe
det her '"ar det rene gas
!!Br Ove )faLhan.

Kampo:rganisationer
Rektor freruurager specielt
psykologgruppen Regnbuen,
som "må. sigea at være noget,
~om lll1iversitetet ikke klll1

2
!te er tilgæn,,<>elige bl' s
ord. De skll1le have haf
aJlderledes ~ig b
om, at så er det ud. N
pæne menne~ker i bes
.'len ikke aelvharknnnRt
te det, så må de: des
V'llre universitetet. der
g"!!" de samme ord,. sige
';"-athan.
Rektor lægger op til, a
denterrgdet ved Køben
enivernit~t _ »SOm ie
~wr tillid til som organ
on.- skal.spiUeen støn
le i en eventuel fremti
Studenterhuset.

<['o'1-J

ikke være et tilholdssted for
helt &omImede mennesker,
sorn har nogle politiske a.s-pi
rationer, som universitetet ik
ke kan lægge ryg ti1,~ eiger
Ove NathWl.
Han af'0i;3er, at univeraite
tet:l egne ansatte kunne have
umettet nOgE't:
~Når det er forhold under
universitetets domæne, der
går ud over den Ilhnindelige
forvaltningslov og o,.,rm"r sig
straffeloven, så kan vi ahd
ikke være bekendt at sende
vores pæne universitetsbe
tje~te i Uden,~ siger Na~ban.

,.

Bestyrelsen afviste at hEVe
givet stemWtJret pol hu_t" ge
nemlforsamling til personer,
der ikke var studerende. Pli.
p,.~~;;emr>det
blev fremlagt
gyldige årskort til Køben
bavns UlUversitet for Chrim
lll1 Aabm. Har:aJd IJllevlltlg og
Rigmor Tet.evid.. - tre per.m
ner, der ifolge Ekstra Bladet
»ikke findESft som studerende
v .. d Københavns Universitet.
.Vi ~w bestyrelBe star
fu1dstamdig inde for, at de
medlemmeT, der hliver regi
st..reret S<lm aktivist<Jr i buset,
de er det. Det, Ekstra Bladet
sidder og siger, det.. kan vi_
fuldstændig dementere. Det
eren lodnlt løgn. Vi brugerik
ke falske navne. Når folk mel
der .sig ind i studenterhuset,
skal de dokumentere, ;:ot de
har et å.rslmrt,~ sagde "æst
formand i bestyr~l8.en Elisa·
beth Jeseen.

Baggrunden for anmeldel·
sen - som Ove Nathan lager
an~varet for - er, D~ '.vi et -par
dage har BIet nogle vedhol·
dende forlydender Om, at det
qrod rigti/{t dårligt til på Sru
denterhuset og at nogle grup
per, som ikke havde nOgl!t at
gøre der, havde fået toere eller
mindre frit spil_o
~StudenterhU.5e(::;kaJ være
samlingssted for københavn
ske "tuderende ; en storby,
som ikke altid er ~å. varmt et
miljø for for eksempel stude
rende fra provinsen. Et sted,
hvor man kan dyrke "ogl... go
de studentersocia/e nlrtivite
ter, have dehataftener og den
slE!*llJ ting, og ti sig eD kop øl
eller kaffe. Men det skal lt!t.så

Bestyrelsen afviste_ at
Karl-Erik Birck-Madsen frn
Regnbuen skulle være Stu_
denterhusets ~reene leder og
åndeligll bannerfører., og at
ban skulle have sit eget pri
vate klliIlIllet" i huset. Det er
praktisk talt umuligt at over_
natte i universitetets bygnin-

Intet pdvat kam.mel'

ton mdgik .. n politianmeldel
se mod Studenterhuset i
Købmagergade.
Uden på forhånd at bave
sikret sig t'-ll rel.';kendet-.e
gennemførte -pQlitiet en ran
sagning.
Vicekriminalinspektør
Steen Christensen fra Køben
havns Politis Station 2 i Store
Kongensgadl': oplyser, at poli
tiet fandt .. ot~e tdekabelstyk
ker, der ar klippet ud, gå de
kan brugBB som knipler - cir
ka :'IO centimeter lange, tre
centimeter i diameter, knapt
at balvt kilo tWlgt" og .et
jermør, 57 centimellJr lang-. .
to ceIJlimeler i di<UlleWr;
tungt, fonlynet med håndtag
afisolerbånd i den elle ende<.
Politiet må umier visse be
tingelser .ransage uden dom
mer'wndelse, ~nir der er øje!1.
synlig fare fur, at øjemedet med
ttl'Htlgningen ville fornpildes,
hvis retskendelse "kuIIe afven
tes_o fremgår det afretsplljelo
vens paragraf 797, g;k. 2.
"Vi får en anmeldelse om,
at mau mener, der opbevares
slagvåben i huset. Vi går til
den med det: s=me for ildæ
at ri.sikere, at de ikke er der,
når vi kommer," forklarer
Steen Christensen. Vicekri·
minaJingpe:doten tilføjer, at
fun:iene repræsenterer -en
helt oplagt overtrædelse af
vabenlovons bestemmelller•.
Rektor for Københa~'tl.'I

Bande har holdt møde i huset
- men at beslyrelseu "toppe
de det.
BesLyrelseaformand Erik
Albrechtsen forkl1rede:
»Den Røde Bande var en
..kstern grup!">. D.." kOllkret~
benvendelse kom fra eD stu·
derende, som ..rindskrevet pii i
KøbenhalrIlS
Universitet. I
Mon ville bolde en møderæk
ke om den anti.imperialisti
ske kam-p. Det aå meget tilfor
ladeligt ud. Men m. mRn skulle starte mødetll!k.ken, kom
der nogle papiNr, som vi syn
tes var lidt belastende. Der,
står mange af de twg, "om
lIt<lr i Ekstra Bladet. Der var '
nogle tilkendegivelser om·
kring Rn~ Annee Fraktion Of.(
IRA, som vi Bom bestynlse
Eyntes, at vi ikka kunne Btå ;
inde for..
'
Erik. Albrechtsen o-plysto,
på pressemødet, at gruppen ,
nåede at holde i hvert fald et I
afmødeme.
i

Student.erhu.-;et.s formand,
Erik AlbI'P.(:htien siger til In
formation, at hlll1 slet ikke
var kbr over, at slagvå.bnene
var i Stndenterhwret. da di
skusaionen om sikkerhed Dg
forsvar blev tagvt.
To af &gobuens medlem·
mel' påtog sig Ill1svaret for
atavene i en direkte udsendel·
S" i TV2-l-orry i går.
Psykolngi3tuderende _4mIe
Jønsson sagde, at stavene
.bJev bragt til huset umiddel
bfu·t "fter bombedrnbet i- Søl
leroo.gade.. i .nødværgeft.
~Vi opfatter det som ganska
rn;kyldi.gt,_ sagde hun og satte
spørgsmål3tegn ved, om de
fundne stave var våben.
~Så ligger der, jeg ved ikke
hvor wang" :usind kilometer
våben nede i den danske un'
dergrond. Det der er telefon
kabler," sagde Anne Jonsson,
der ikke mente, der var tale
om våben før de blev brngt
som våben.
Et Wldot medlem ;lf Ree;n
buen, Karl-Erik Birck-Mad
~en - der ifølge Ekstra Bla
dets omfattande artikler om
Studenterhuset onsdag er
Studenterhusets .reelle leder
og åndelige bannerfører·' 
,...gcie i TV 2-Lo..-ry, at Ilktivi~
terue i Regnbul':n »roeget« for
tryder, at stavene ·ikke eT
kommet væk•.
KoQenhavns Po/in h!Uldl.,.
de hurtigt, da der tirsdag af-
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BESTYRELSEN - Christian Aabro er en af dem, der ifølge Ekstra Bladets onsdagsudgave ikke er studerende ved
tet, men som alligevel er aktiv i Studenterhuset. Her viser han - der er bestyrelsesmedlem i Studenterhuset - sit år
tion for; at han går på universitetet. Andre bestyrelsesmedlemmer ser pd (fra venstre): Jakob Jensen (tidligere best
Bøgh Pedersen, formand Erik Albrechtsen, Michael Taja, Rigmor Tetevide og næstformand Elisabeth Jessen

Studenterhuset lukket efte

tNFORMATlf IN 'TORSDAG 21. OKTOBER

INDLAND

wrs Mclin (W), Nich Dllhhult og IbeJl KlJcll {ra StndcnlcrrBdet pli Køhell/lDlm.1

Unil)r.r.~itel

i Studcnterhusel. - Vi er kede af. nt al/,! (/e mnngc studcfwde, der !lUmmer i hlj~el,

1/,11

toger kraftigt als/ond {ro lJr'Jbcn{undel

bUller .•(def i IIUr/kom mM /f'rrori.•ler, .•iner

Niels nrlklmll. - Folo: Erik Gide

Studenterhus lukket
efter fund af våben
Universitetets ledelse kræver autonome grupper fjernet
Af Kim Rav"-Mortensen
med amgAende virkning
lukket Studenterhuset. LA·
En gruppe Iltuderende sene er blevet udskiftet, og .
trn gruppen Regnbuen de studerende mft finde el
Indrømmer, ot de hlU' OD· andet IIled til der"B møder,
brngt elllgvAblln I Slu
indtilledelson oCunitrersite·
denterhullet I Køben· tet har gorantl Cor, at stedet
hovn. VAlmene akulle no· ikke bruge!! Bom sllmlingl3a
gjvellgt brugelI til selv- ted Cor autonome gruppl!r.
rorø~ur. fordi flere ni
&nllllgninS"ln fandt sled,
IP"UPpens
medlemmer fordi Ove Nathan havdo fl"lt
VIU' blevet truet pli livet.
et tip om, at huaet VllT sam
Under en rallsagnins i lingøstod
fnr autonome
Studenterhuset pil Købma· grupper. Blide StudenoolTli
gergade i Køhenhavn natoon 'det og bestyrelsen for Stu
til i gar fllndt politiet ot.le
denterhuset toger aflllond
krIlfLige slAlkllhler pA 70-80 fra fremlltilling og opbevlI
centimeter forsynel med
rinS af vAben, men afviser,
plMtikhtmdtag, el jernrør at autonome grupper har
pA en meoor og cirka 20 BOt lIig pa magten i huset.
bannl!fC med antirucistiske
Ove Nathan oplY8er, At
oprAh.
han ikke turde lll"de univer
KnrI·Erik Dirck-Madeen
sit.eta egne beljent.e under
I!øge 8a~n og darfor mllUe
frn Reg'nhuen udbut" i anes
t.il TV '2 Lotty. at "!hn"ffi'!
l:w:l"i' r"W.!,!f; m::: ~.j,':'!'l~ H3.."l.
'l.lcln~ pr bl",<,1 Ilm""E'ndl. og
('r (C'rfæro"t O\'('r fundN flf
\Iogt'r. ot de ikke er fjer· de ni slll.gvtlhen ng kll.ldl'r
,_ --.r længe siden.
den utilsigtede brug uf hUll'
'$:" ø ~ for K{lbenhnvns et et tillidllbrud.
;:f ~ .ret Ove Nllthlln Illlr
Stndenlcrhuset, som llar

tf:::.

_
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modtaget godt 700.000 kro·
nl!r i stØUI! i løbet af de
aidllte to lir fra Københavne
Universitet, driver en cnfe
Dg etiller lokalet til radighed
for 16 fOTflkellige grupper af
Illuderende,
deriblandt
Regnbuen.
FormlInden for Studen.
terrtldet, Ni",11I Dukholt, er
kender, at. en gruppe med
navnet Den Røde Bande,
der sympatiserer med bl.a.
IRA og Dnadcr-Meinhof
gruppen, flidste Ar afholdt et
eympntimøde i Studenfer
huset:
- De blev amidt ud, lige 8ft
annrt vi fandt ud, hvnd de
lavede. Vi her ikke kend
skab til, at andre med disse
sympatier hllr holdt. møder i
h\1l;eL. Vi ved ikke, hvem der
har enhrajJt vAhnene i h'lS
~. r.e:,; ri t~r tr.<"P'\ knoJ·
lip I\r~l,'lod fm det, ~ _i I'r
h·dl' af, at ailI! oe mll.nf.,."l:'
III.uderende, der k'lmmer i
huset, IIU bliver lIh\eL i hurt
korn med terrorillter, siger

- !xxxv-

Niela Bukholt.
Desf;yTelllen for Studen
terhullet forstlrr ikke Ove
Nnthans fremgangsmtIde:
- Rektor har begået et
direkoo aftale1Jrud l forhold
til vores Baffierbejdsal\.ll.le
med universitetet. Artalen
eiger, nt best)'Telsen IIknl
kontaktes, ntlr der opllUir
problemer.
.
- Vi har ikke hørt en lyd
fra rektor om hllnll millLnn
ke, før vi ser Studenl:<!rhu·
Ilet. skreget ud !Jom 'terror
iet.rede' i Ebtra Bladet.
Rektor!' pAstanrl om, Ilt vi er
gtlet Under jordl!n, p/kllller
heller ikke. HAn kunne jo
bAre ringe. siger formanden
for besl)'Telllen, Erik Al
brechtsen.
Han er ked Ilf fund"'t af
vAbnene i StlJdent.erhtl~P.t,
~ h!l~T. l\t rt f'1~nl1\!'t m .._
do;> mrd Ove lI."t\than i n~te
uge vil I'f'de tri\dl'ne od, EIA
hUllet kon gt'nllbne.

Bilag 9

Kompendium l.

Studl!nterhuset
c{Wr politimzzincn
i sidste uge
Fol-o:A F.I,.

virker i retning af en krimi
ntllisering afpolitisk virk.
somhed, samt ikke mindst
fordi artiklerne l'7Ierlvirker til
at lmnslmere mAl for
llIu.btcrncs re.gi~tr",ring ng
terror.

..DI! r(J~(J~de

{j~ndt!r.:

Så vidt vi kan rekonstru·
ere produktionen af den se
neste tids hetz, er forløkl
således.

Vi (ormodu ()t: »Pelle

OM STUDENTERHUSET
rERRORIST-REDE«
'IiI forstAeise afdenne hi·
storie er der særligt. tre ak
tIlrer, der må inddrages: ju
risl ved llni\'ersi\,eL<;admini
~trat.ionen Lars-r::r;kAllin.
I'cr.[ørl!:C'-tj,scn (der i :-)1.u
dcnlerl,,,!'I('.l. har Op~vcl sit
navn som "Pelle nuhl~)
allrntjouTl1al;f;1. p:!l Ekstra

Bladet Anders-Peter Mathj·
CSlJn.

Angående Lars-Brik Allin:
Blandt Regnbuens aktivi·
ster er der nogle. der hm
værctakti\'c i Studenterhu
scl gennem cn årrække. De
hlif også været aktive in.
forhandlinger med Univer
sil,etet - rorhandJin~er,

hvor v; har såcl overfor Al

lin. Dit;M forhl1ndlingerhar

været besværet af, at 
særligt - Aliin plr. Univer!'lj.
~tetsvegne har

krævet, at

~tU':f~!1terh'.J~et",k.Jlle :\.dly.
"'0

l'n,""!'~, ::'."!\~

,

- ; . :i .i;:~
";':'1" '-ll" fr.,

huse: - og særhgt fra
Re~bl1cn - har st!H't på.
AL Foreningen Studcnterhu
~et indgik i forhandlinger
merl UlHversitetct som en
ligcwcrdig partner.
Anin \,,, .. "Irl,.;,.,.,·..... o.t nr>.

terhuset, og Univer5itet.':B.d
ministraliomms vali; uf
ham som forhandJingst;ll!;.
mand har "mret en ~t~r hin
dring for samarbejdet mel·
lelll St.lJ(l~fltcrF,u~ot o~ Uni
vcrsiL~lc;L

Vi har erfaret. forlilfacld"
hvor rckto:" Ove Nathan på
haggrund af oplysninger om
Studenlerhuset - formidlet
af Lars-Erik Allin - er ble
vet bestyrtet, {ryr 58 ener
selv at have sal sig ind i S8.
gerne at finde ud af, at sa
gerne ikke har stillet sig,
flom ae Ol' beskrevet for ham

afLars-E;rik Allin.
I de flidste Ar - hvor
Studenterhm'l1tB eksi
stensbereLligelse er blevet
anerkendt fra Universite
tets side - har Allin, på. de
af ham indkaldte lukkede
mødet, fQrBø'gt at presse
he.~tyrelsen til atsmide
;:':~.,:-.';- .. ,-. '':: ,~~'-:.~;':'~ r'~'~
.·r ,U;.- tril h~n< <Ir!,. 1>1·"('!
frlJmf\lrt argllnJlJnllJr Ill'r

for.
An,;nr.lIde ,.Pelle BIlhl" nli·
aR Pp.r Jørgensen:
Som det er fremgået af
"""o."n.,..,hl"" h;':!';1 k~,.
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dcntcrhusct cksi,:;!;(,rot-en
\Ifnrson]igkonnikt, der
særligt har tilspia3ct. Big
mellem "Pelle Buhl.. og ak
tivi!lter fra Regnbuen. Den
ne nnr sit ud':;flrin~ i Rc~n
hllcn,~ prdes\..er overfor
"Pcll~ Bunl,o;~ mhdc atsabo
tere møder på, lyve oghl'lne
gRml Hegnbuens uvelkomnc
spørgcn ind til brug af hage.
kors, dyrktlis{t af ~vikinJ;ei·
dealer.. !'1m magt og vold og
blod mm,
El} vcn af ·PeJie Buhh
Per Astn.lp Olsen, gjorde
hrug afoe l1amme metoder
som "Pelle Ellh}~og hlev
den 18. marts 1993 eksldu
deret afStudent.ernusel for
gennem lølrl1 at kriminalise
re Regnbuen, bl.a. gennem
et hrr.w til Rektor med be
vidst usande pAstanrle om,
at rcgnhuenktivi,o;t.ervar IUl
llvarlige fol' stedfundne kri
:;:":~ ,,11~

:-,,,:--:il,',f'z'!r

i 1'~"Tfl" "r Ili 1,\l;ri1:1,:,-1'
al :-)IUl\'·ll(',lh"..... t I'i""l"
~Pdle Buhl.. modt-a~et en
,o;;dste ~krifllig ..d"nn,t'1 fm
hC!ltyrelscn nm. ll\iwi!l ikke
han øjeblikkeligt ophørte
med al lyve og håne, ville
~~~,~

k." 1.1:",

1._1." .. ' •.
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trussel om al gA lil Ehstra

madet.
Angående Ande,,-Pcler
Mo./hl'ese,.:
I det .qi(\sw h!llv~!lr rI' det
k",,,mot lil, ~t In jl>llTrlfl li
st.er - Anders-Peter Mat.hi
esell (Ekstra Blad",t,) og Lar!l
Willemoes (Weekendavisen)
- er blevet forment adgang'
til-en række presscmød~rog
arrangementer. Denne realt
tion fra en række orgllnisa
tioner kommer efter at disse
to Journalister har indledt et
meget personligt. korst.(lg
mMi dl'reR nye plllitiske fjen
debillccle: ~de autonome_o
Denne hf't7; har givet si,g:
udslag i en række artikler,
hvuri en række per~on",r
med fuldt. navn ngbillede
udnællge~som bl.a, »oorrM
bagmænd«,og ~vo]delige
anti-fAsclli1:.()r~,Grund
\~'tq;",nd~ 'Cohsmn!!;'.'r i dis·
'.- <lT'1J'kk~ ~T·1·.'f''''t'-,,·
dl·t ~,'t I1W~"I, <l( dl'r l~dll'
MOl kan \'mr~ tale om Ilt

jllllrJlilliHtcr1ll' "1;1.lr1'1· fI'J]-;
der ~krives tydeligvis mod
hed re viclenrll'
Atdissc artikler af de bc
c •

,
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Duh/«, der kan se frem til en
eksklusion fra 8tudenter
huspt, vælger at gIne alvor
afsinc trusler om at gå lil
Ekglra RiSldet.
Vi har kerui.sl1a6 til at: Et
med]em tlf ~Pelk> nlJh)s~
gmpp1!, YggdrllsiJl, ,Tørgen il.
I3it.'il.:ll, cr('.nM,~på Ebtra
made~. ,Jørgen 13. Bitgch hari
efteråret 1992 på meget tvivl
sl)m anledning forsøgt at fa
(,1"(' akthister (til Jkgnhucn
ekskluderet -anklagen mod
dem blev afvist Aiden samle
de hcstyro]se sonl totalt ube
grundede. I denne periocle
blev p:lpirer. breve oj:t disket·
ler stjålet frø. Regnbuen.
\Il' gætter på nt: ,Jørgen B
Bitsch har formidlet kontakt
t.i\ Anden-Pctor Mathip.Rcn,
der er villig til hringe hetzen
de løgne videre uden at fiek
ke sine kilders troværdighEd.
Vi formoder ut: ~T'elJe
nuhl.. forsyner Anders-Pe
ter Mat.hiesen med ~gode hi·
storier~.

Vi kan ikke på nuværell
.-le: tidspunkt dokumentere
hvem. der har !lljAlet de pa
pin'r frll Regnbuen, der i
forbindelse med denne sag
el' blp.v~1. brugt af Ekstra
Bladet.
Vi /Jod (Il: »Pelle Buhl~
har taget kontakt-direkte til
Lars-Erik Allin omkring
denne samme sag.
Vi l:ieri ati RcktQr informe
res af Ekstra Bl.aaet Dg for
ffifJdentlig l>gså afLnrs-Erik
A1\in. Rektor 0'0'0 Nllthan
vælger at lH.ge hil'lt-oricn 0.1
vorligt. M~ske også som føl
ge afden }ogik,at I~ af hin
!lnden uaibængige utrovær·
dige kilder til ~ammen giver
en rell1tiv stor troværdig
hed, nAr de handler på sam
metit!.
Sagen er bare den, at der
- så vidt "oj kRn spllre for
ltlbet - kun fmdes ~n kilde:
"Pelle Buh!.. og huns skri·
vende kumpan, Per Åstrup
Olsen. Grunden til denne
ronnodning et, at hovedpar
ten afde ,orlysninger~,som
Ekstra Bladet bygger på,
starnmerfra l -llf2Ar
I;amle skriverier fra Per
Astrup Olsen.
\,,1,':--" t.t':'":·;""." :c'\'\'1 P'~:'"
I,A. iH r,·~!"r (h,· :\'athall
H'rofksicttcren unof'f!'øgel.
!'f', hl.n. fif dr nlwneli~tcr,
hAn får iorel,lgtlJver mea
lemmer llr StudenterhIlset
~.g ~ppe~ne R~KlIbuen og
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J sidste uge bkv Struknterhuset i København
lukket, efter at det var udskreget som terrorist·
rede og udsat for politirazziaer

Rådgivningsgruppen &gnbuen er samllU!n
llU!d to andre organisationer nu ruklukket fra
huset
Som dokumentation bringer vi her.Regnbuens
fremstilling afhændelsesforløbet og
baggronden

spondance, hvori bl. a. (øl·
gende note fra AlUn torndng
den 21, indgår:

..Hvi& iili vi aftaler diA·
Forjournalister er histllrien
cm .terrorister i Student:erilll'
æt-< måske ved at.være ud
~Jidl Men for 08 at se, er det
{øm nu, hvor det absurde i an·
klager for terrorisme træder
frem, at ætermuligt l.lt.kbm·
ID'" hag hW,orien. 110m dtln hid·
til et t'remgåeti pressen.
Yderligere er der for os
øket noget n}'t. der gflr at vi
føler OB nød~aget til at give
yderligp.re informationer
om, hvilken rolle da - vel
nok Danmarks·hi~torie;'Jø
mest omtalte - Jiabclatum·
per har apillet i Studenter·
huset. fkke fordi denne hi·
ø.torie for os at Ile væsentligt
handler om de kabler 
mel1 de {'r blevet om~.
ningspunkt. j presElComta·
len.

Forløbe!,'

NALten til ona(~sg den 20.
oktober aoonner over 100
kampklædt.e betjente Stu
r1enterhusClt. Med i akt!o-
nen varuruveraitetellljurist
Lars-Erik Allin - iført
ekudBikker vest
Studenterhuset lukkes,
og både rekoor Ove Nathan
og Ekstra Bladet. taler om
"terrorisme..,
Onsdag aiboldca kriae
møder i Foreningen Studen·
terhuset. Møderne foregår
på StudenU!rrArlet, Studen
tarrAdet og Studenterhu*
seta Bestyrelse vælger at af,
holde presscmødo. UdWeI·
serne herfra imødegår ikke
klart tcrrorista.nklagemea
udokumenterelle karakter,
endsige berører kilden her

til.

Eft.errølgende nedlægges

positionsnUtIl otH!r konti og
reck penge vil politiet beo
slaglægge alt ml!d henblik
p4 en bedraseriundersøgtl
9/!, {undet8krevet:~.E.Al·

lin....

,

Yderligere oplYllOr Lars·
Erik Allin overfor bestyrel
sen, Ilt før denne al1Ble er
undel'llmvet afbestyrel·
lien, nægter han at lAde no
gen personer eller grupper
fA udleveret deres ejendele.
Best.yrelsen fAr herefter lov
til at afhente fornødent. se
kretAriatsmateriale i Stu
deriterhuset, medens Regn.
buens og Studerende Mod
RacillOleØ materiale og papi.
rer nægtes udleveret.
Eflerfølgende meddeler
bestyrelsen ain beslutning
om suspension af'grnppeme
~gnbuen. Studerende Mod
Raci'D16 og YggdrasiIJ aømt
eksklusion Rl't.re enkeitper
lionel', Det drejer øigom
Anne JØRslon og KalJe BiC:
ek·Madllen - begge fra
rådgivningagroppen ..Rogn.
buen~ - med den begrun
delse. at de på TV/2-Lorry
onsdag s.ft.en hs.r taget an·
svaret for kablernes tilst.e
devlDrelse i Studenterhuset.
Den skriftlige begrundel-.
se lyder på deres .rol1ei for
bindel8e med opbevaring af
slagvAben i Studenterhu.
sets lokaler-o Eksklusionen
sker pli trode af. Bt der i be
styrelsen og bredt i Studen
terhuset eksi8terer viden
om kablernes Arelange ek8!
8tens, samt at det ikke er på
RegnbuenA foranledning. at
de er blevet bragt til huaet,
Beslutningen om eksklu·
aionsker -fOt'OIlAtlle 
for at f:ælQres univerøitetete
krav om, at hvis hUSet igen
skal åbnes, da skal det være

der fra bestyrnlsena side foJ'
bud mod, at Regnhl\~nad
spurgt udtaler sig direkte til
p1'Cøsen mod terroristank1a·
gen. Regnbuen vælger at. 1ItA,
frem i TV2Lorry, repræøen
tP.ret vM. Cand.psych, Kalle
Birck·Madsen og Bwd.payk.
Anne Jøn8son.
, ludsendelBen {orklanr
de to, hvilken problemøtil
linJ:', der ligger til grund for
kablernes eksistens i Stu
denterhuøet -problemet om
sikkerhed til fOl'llVM mod
ra.cistisk og fa.scisti.llk terror.
'Ibrsdag trækker bestyrel.
son sig tilbage for lAato døre,
mooens huBakt.ivister, for·
ment den fornødne informa·
tion fra bestyrelsen, arbej
der med Studentorhw-ss·
gen.
Bestyrelsesformanden

og Studerende mod Racismll
samt for at sikr&, at krimi~
naliseringen rammer nogle
fA personer - 110m man k.o.n
skille sig arme<! - fremfor
at ranHue hele huset.
Fra bestyrelsen talelI .
åbent om.øt ofre Regnbu·
en-, DentrecljCl ekskludere
de person er ..Pelle Buh1« .
alias Per Jørgensen frø
gruppen Yggdruill, grun.
den er hailB .rnlle.. j sagen,
.
DtJle afstormødet opfor
drer. grundet kritik af wsse
beslutninger, bestyrelsen til
træde tilbage. Da belstyrel.
øen nægtet'. pAlægger mødet
- ud fra Studenterhuset
vedtægter - bestyrelselI at

'.:.=<1,~~!c'i"V'I!~ l!::I. lUt~'lin!o
~.,rdnl.gt'I~("~. triN! un!·

iM':u.Me til ek3trll."lrdin.ær
gt'nc.m.lfort4lm!ing. Samti·

vemitetet. der. reprros{'nt&
ret vedjurilIt Lam-Erik Al·
lin. overtager kontrollen
med (don selvstændige)
Forening Student.erhuøetø
økonomi,

dig vælger to best.yrelsc&
medlemmer at træde ud af
be6tyr6laen. i protP.At mod
diase beslutningera udedc
mokraUskc karakter.

Denns undet8kriveløe er
knnaekvcne af en korra-

udengrupperne~gnbuen

Bestyrelsens h./lJldnnger
bliver fredattbakkot oJl af
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Studenterrådet, der forby·
der do ekøkluderede enkelt.
personer at opholde sig i
sine lokaler uden skriftlig
invitation fra enten be6ty
relsen eller Studenterrådet.
og forbyder endvidere de su
spenderede grupper at af.
holde gruppeaktiviteter.på
Studenterrådet,
Student.errAdetinfonne- .
res i denne furbindeIse om
prromill8eJne for best.yrel
sens beslutningsgrundlag,
men vælgeralligevel Bt fast,.
holde sin støtte tillltudenter
husets bc~tyrelse. Bestyrel·
sen meddeler herel\;er Fltor·
mødet, at de tilstedeværende
ekskIudemde enkeltperroner
- Kalle Birck-Madaen og
AnneJønBson - ikke længe
re har taleret på møderne.
I protest mod oprnllioldelsen
af taleforbudet vælger en
række øklivjBter lørdsgat
forlade StudenteO'Arlet. Det
gælder folk frR, Regnbuen,
Studl'rende Mod Hacisn.e,
Cafe·mtppen, Anarkistisk
Forum, Skak, HUBavisen
eamt menige medlemmer..,
Regnhuen stAr sAledes j,
en situation, hvor vi enten
kan vælge at ticog tage
akylden frrr kablerne og der·
med .terrorist__ank1agerne
pA 08 - eller vælge at søge
ind til sagens kerne, Mdc
om selve kaplerne og om,
hvorledes hele: .terrorist..
historien er kommet i stand,
Vi vælger i solidaritet med
Bagen ogvoreg 'krav om tro
værdig handlen det sidste.

HISTORIEN
SOM»

Om Aabkrne:

Sturlenterhuøct er 8knbt
aCmlUlge studerendcs amc}.
de gennem rnallgeår, Uni·
vørBitetet har oftest været
r:nodAtræbcnde overfor prl'l
jcktet., og det har ikke været
muligt. for Studenterhuset
at få den fornødne opbak.
ning fra Universitetet,
. Relevant i denne sam·
menhæng er særligt, at hu·
set gennem cnån'ække,
fiuerligt fra 1990-92. var pia· .
get af indbrud og hærværk
-til tider op til flere indbrud
om ugen, somme tider flCJ'o
nættdrl træk. Henvendelser
til Univel'llitetet., om støtte
l:iI et sikkert lliseeyswm, {or
bedret. vagtindsata mm. var
COrgmvOll, Tværtimod blev
univerBiteteta vøgtindsats i
denne periode reduceret.
Denne for hUllet de8pera
te sitWLtion. - at vores få og
fllttige arbejdsmidler blev
stjålet eller amadret - har
til tider ført til, at. husakti·
visl:cr har akift.edeø til At
h"ldoe I'.ottevøgt i.ndoe i hu·
."!'I. TIll'lt'glt'ftfdi!",oi' \'1'IJ:'t'f
hM kablcolfl været (remme,

agen del hU$llkUvi8ter 
110m har væretvilHge til ofre
natteeIJvn for hueets skylcl
- hl1l' toget del heri, Blendt
andrt! perRoner - o~så fra
bestyrelsen - der nu træ
der frem som .ud~kyldige"',
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"tager afstand",. "ikke har
kendskab til.. osv.
Kablerne har endvidere i
de skærpede perioder, hvor
vold og truslerhar været på
den ufrivillige dagsorden,lig
get i cafeen - altaA ikke blot
ved antiracistiske arrange
menter. I husl!~ har kablerne
været "en offentlig hemme
lighed.., Og det skal her un°
clersteges. at de aldrig har
været i bmg, og at ingen har
'brodt sig om situationen,
Husets situation har gen
nem de senere år ændret sig
- særligt med låse - og
alarmsystemer - og ind·
bmdJOærværk er ikke læn·
gere noget problem. Cafeen
har f1taclig et prohlrm med
sikkerhed, men dette pro·
blem blev der arbejdet på op
till\1knlngcn - særligt. af
Anne Jønsson, der etablere
de et samarbejde med Ar·
b"!jds~jlsyn~t h"!r<lm.
!"r,--\:>'irme: t'11,,,j .'lI ~':"-7t'
h\l~<'t mod mdbud [lit \'ol!! er
eAlooes på nogle DmrAdcr
løst, Og der blev a.rbejdet
med en 11l'5ning på de teste
rendc omrAdel'.
t'ra .Hegnbuena lIide vil "j
ikke taAAl!Cøtan<lfra, at.

mlag !J

kablerne var i hu~et som en
nedværgeforanstoltning 
selvom vi finder del; yderst
beklageligt, at der har
været en grund til, at dc
blev bragt Ul huset, øamt at
de ikke er blevat (jamet, i
hvert fald indtil en samlet
aJklaring afsikkerhedss
pørgsmålet var nået,
Men vi vil understrege, at
viden om og accept afkal>
lernes ekllistens ikke er et
anliggende for Regnbuen al
ene, men for huset ~om hel
hod, Og den største kritik af
huset i denne forbindel~e
må rettes mod det forhold,
at vi ikke tidUgoro har fun
det andre løsninger på eik
kerhedsproblel11et, og denno
kritik skal ikke rettes speci·
elt imod'~gnbuen - snBre
ro t.vrortimnd.
Vi Bel' ikke kablerne wm
det centrale i denne situati
on. Al~ne mi~rt)tholdet m,d
k:n de' "w~ 10'.1 '1Ul.-:nr-kl,:'t'd~i'
blltjefltc. faMider om ~tCf"l'O
rist· rede_ Ol"', - og 5a.geT'S
~substans-: nogle ka·
hcJgtumper, der aldrig har
været brugt som vAben. pe
ger mod, at der skjuler sig en
helt tll'ldon historie bRg den,
d\lr har præ~t medierne.

KOmpenalUm

1.
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STIJDENTERHUSET

Positiv stemning på
møde med reldor

.·2('lc •

DcrherRkrrle en "poRitiv alemnil1g", da to repnesen
tanler for det lukkede Rtlldentprhus' bestyrelse onarlsg
I.m llllles tid IMdleR med Købe>nhnvns Univcrsilet.s
rektor Ove Nathan, universlwtsdirek.tflr Peter Menge
og un.iw.rRitl'tf>h fIlliImægtIg Lara-Erik AlIin.
Det SIger en IIf mødedeltagerne ~ bl\aM.s beatyridses_
formand Etik AJbreehtsen - til InformAtion .
Studentcrhusets reprmflentOntcr blev mlldl'med kr.. ve~
om en ~opstramning~,der _ siger bestyrelsesforman.
den - bl!lndt nndet ",k"lle belltå i, at Sludel'lb.rt"'IIl:'IJI
ansIlUc fremover flkalnnflæUeR afunivers!letet. og at
Siudenlerrå.det (0.1:" eventuelt Moderate Studenter)
fre/'l'lQVcr spIller en mere aktiv rolle i hUBet~ drift..
Psykologgtuppen Regnbuen - en af tre 8uspenderede
b0lgergrullper - vil af uni..ersitctct få udl''''ernt do pli..
ptrer. som er blev?t beslaglagt. En anden groPPlJ. Stll
derend" M",d Rfir.lllme, har allerede fået sit materialo
retur, øpl.l'8er Brik Albr&:htsen.
N,rt mll.dc mellem uniVel'llitel'f1t og StudenterllUllet er
o~~all td den 16, novl'mber- tre dngeeftAlr en Ck..tr60f_
umær generflJfor.'lemliug i forenlngeu StudenterJlU8el

ni.

STUDENTERHUSETÅBNERIGEN
De autonome
grupper bortvist fra
ejendommen
Studenterhuset ved Køben
havns Universitet bliver
genAbnet i løbet af få mAne
d.er. Det er rel;mlmtot. af et
'fredsmøde' som i går blev
holdt mellem rektor Ove
Nathan og Studenterhuaets
ledelse. Huæt blev i sidste
ugo lukket af rektor, fUl·di
det \loCIicielt var overtaget
lIulenorne grupper. rler
hlandt lindet: havde depone
ret "t StøTTe lal/;er aJ slngvd

ar

ben.
- JP:g fortT}'C!er intet. øg
jeg vil gøre det samme i
morgen, hvis situationen
skulle gentage sig. Man Bka.l
VECre bAde døv og blind, hvifl
ikke man (ond.r, at olTent
Iighedetl!l følsomhed er stot,
efter Ilt vi f.eks. har hen en·

så vi aJdri€" mere sklll tilkøJ
de pnnserbll8serne, for at
beslaglæKg\'! vAben.

BIekin~ebHnde,

denterhu8.
- l dng havde vi et godt
møda i en positiv ånd. Jeger
mAske nlllv, aiger Ove Nat
han, men jeg tror, at. vi igen
hnr oplevet et ekeelrlpel pA,
at. der nogle gange Rk,alstore
l<ri~er til, før man o)ll""arc!e
stom fremskridt. Og jeg hA-

ai~r

Ove !'(athan.
Han regner IlIed, at Stu·

dentm-nuset vil genåbne tid
ligt i 1994.
-

Når huset genåbner,

akal ytrinW-!friheden fortsat
være ubegrænset. Men der
skEl1 være en bedre styring,

FREMTIDEN
Rektor hAber, a.t de etore
forellinger, Stutlenl.err./ldet
og Moderate S~udent.er, .,.il
være med i fremtideno ot.u
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Irer, atde ltWr" atllrient"rnr_
ganiSlltioner nll vil være
merl til at sige: Dette er
\ures hus. De 28.000 st.ude
rende! København kan ikke
undvære et Btutlenterhu~,
Krisen omkring Sluden
terhusot • og fnmlet af vA·
nen - hnr medørt, at dl! HUW
nome grupper, Regnbuen og
Studerende mod Røeisme,
er bortvist fra ejendommen i
Købmngergmle.
Regnbuen, der reelt styre
de huset, b"slArafbl'lde fær
digt udddllnnede psykologer
og- atudenter med særlig in
tereRll! for militant krunp og
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for d.", tyRke OOlTOroI1ltllli·

fllltion Rote Asm!! Fmktion,

HAF.
De bortvillte peyk{J~r
har ptokJllDleret RIger om
løgnagtig og lPanipularende

journalistik

mod

Eklltra

Rllldet., dar afBlørerle forhol
dene i Købmagergade.

AF JACOB JUHL
OG ANDERS-PETER
MATHIASEN

R~lIlorOlle Nathan Mb~rpa.
~" bcd~e dyri".g afStuden/er
huet ifremljdrm. (Fo/a: Car·
sien lngemonrl)
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Medie-terror mod
Studenterhuset
Med falske oplysnin

siger dct- ved en dlJmhctl har
slyreL SLUdenierhuse! s1l dar
ligt, al lOan er kommet III at
overtræde vahenlnven.
-Og del er alvorligL nok, rllr
eL universitel S(lffi mit, ~kal
hverl ar herHe op mod halvall
t!en milli ani hjem til unJcrvi~
Iling og forskning, og derror
har vi brug for el renomme.

ger og terrorist-ankla

ger fik Ekstra-Blodet
Ove Nathan til at
lukke Studenterhuset.
Bestyrelsen og Studen

terrådet finder synde
bukke.

SkDder mon ikke univu:riJe·

leiS renonvne ved Ilt kørecllsllg
som den her op .oll el plan, hvor
Jen ikke hører hjemme?

•Thomas S~hI Sorcnsu
TERRORIST·REDE

- Det mener jeg ik ke, Det er
en skønssag, og jeg merler, al
pg mA(tctilkalde politiet, SIUI
ter rektor Ove Nalhll.n,
Ove Nathan ønsker ikke al
oplyse om Ek.stra Blfldeter kil
den lil de "berettigede for·
morlninger~, der [ik ham Iii at
tilkalde poi'lLiel.

pA

UNIVERSITETET. Ekstra
Bladels ovcnkriit onsdag den
20/10 kom bag pA mange.

Avisen kunne "afslØre" at
SludenLerhusel i København
er en lerrorist·rede, "der i vir·
I

keligheden styres al en lille
gruppe militante, intolerante

Bestyrelsen

og slErkt venstreorienterede
~ykolo.8er. der dyrker CD sæt·

giver efter

lig interesse for både Rllader

Meinhof-gruppcn og Blekin
gcgatlebllnden."
Ud over al være særdeles

svinske i deres facon er arLik.·
Jerne sprængfyldt med urigtige
oplysninger og tåbelige på.
stande. Der nævnes ingen kil

de.
HelZ fra

b()1lle\lardpre~en

kan være hArdt, men værre var
det, at K.øbenhavns Universi
tets ledelse, med rektor Ove
Nathan i spidsen, var hoppet
med pa. vognen og havde bedt
f\.,ridet storme huset.
1et skele nalten til onsdag
.'De inden Ekstra-Bladet~
deadline. Kampklædte betjen
le gennemfØrle en omfauendc
ral.7.ia. I spidsen for aktionerI
var universitetets jurisl Lars
Erik Allirl - iCørt skudsikker
vesl.

Magert resultat
Resultatel ar <Jen stOfSlilede
aktion var imidlertid ret ma
gert. I et skab blev der fundel
otte stumper lelefonkabler.
Studenlerhlls.et har tidligere
været udsaf for nansljske an
greb og trusler saml mange
indbrud,ogderfor blev kabler·
ne for halvandet.år siden bragt
lil huset
De har dog aldrig været an·
vendt, men "vll.benfundet"
ble\! i de følgende dage kørt
kraftigt op i pre!t"fn. Og bMe
E'otn. B~l C'b n'lt01' Q-.--e
Nathan lalte om "tcrromme".
Specieilden psykologiske rAd·
givning Regnbuen og Stude
rende mod Racisme hlev be
skyldt ((X" at værc "militilOte
aUlonome".

Knmpldæme betjeNe ratlsagede onsdag den20/10 Studemerllusel
i København. RekJoT Ove NOlhan hor hoJrlI hu.fC1 iukkellil(c side!/.
(Foto: Gert Pelcr.fen).

DCIl røfic mM ~rurgte Ove
Nalhan 010 hvorfOf universite
{CIS leJcl~e igansallC dcn slor
stilede polili-aklion.
- Univcrsitetel tilkalder
normall ikke poliliel, heller
ikke selvom rektors konLor
bliver besat. Det kunne jeg al
drig drømme om.
- Men hvis vi har bereuige.
de formodninger om, at der p!
univerSitetets omrll.de foregar
en overtrædelse af vabenlo·
ven, s! kan vi alisa. ikke sende
vores sædvanlige universilets
betjenle. Det ville værc heil
allsvanløst, s1I. vi bad poJitiet
om at foretage ransagning, si
ger Ove Nathan,
-Jegharbe.dtom,atdclblcv
gjort sa sk~soml som muligt
!.It..'l..! uæn [0'1" t'J'I;'l~\id. ~ 011
ikle \'ar nogen i hu~{ - for al
unoga enhver arlSals lil slag
sm!! af nogen art.
Il~ori liggcrdc "begru.n.dede
/ormodJliJlger" om, 01 der :rkul·
le joregll overtrædelser aj vfl-

/lclr/ovgivllingcIJ i S/lIl/r'I/t'f·
Irurel?
-Jamen, !TIr<;lankcn varikke
ul,cgTllfldel. Ocr blev jl' he
slaglagt noglc slagv!ben.
OUe le1cjo/lka/l/er?

-Ja, dct crcftcr hvad politi·
eL siger, en overtrædclse arv~
benloven. Del har jeg ikke ne
re kommentarer til.
KØrer nrlllllkkr: sIlgen op pr}
el p/aIJ, IIvor den ikke Ilører

lljemme. ved Qt bruge ord som
/erfOrisme?

- Det ord hflr jee ik.ke brugt,
så det ma jeg protestere imod.
Jeg har lalt om, at der VM be
grundede formodninger om
overLrædelse af vAbcnloven,
Punktum.
Du er ef/ers bie~'eJ dlerel/or
det If'o.~~
-Jeg.gh ikke ud ogd\:men.
lerer, nvad dcr Slår i avi~ernc.
Menjeg harikke brugt det ord,
Det kIlnne jeg ikke drømme
0111. Men jeg har belæg Cor at
sige, at man - llOdsk)'ld, jeg
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Ek~tra Bladets terror-be
skyldninger k.om som el chok
for SLudenterhuselS bestyrel
se. SllITJmen med Studenterrå
del - den største faglige organ~·
sation for studerende i Køben
havn - indkaldle de til presse
mødc onsdag den 20/10.
Udtalelserne herfra imØdc
gar ikke Uat( terroristankla·
gernes udokumenterede ka
rakter. Studenlerhusels besty
relse og Studenterr~del turde
ikkesejle op mod universitets
ledelscn og Ekstra Bladets
helz. t ~tc.del forbød de Regn
buen al Ildlalc !.ig lil pressen
mod lerrorj~lanklagerne.
To
repræsentanler
for
Regnbue" vælger imidlcrlid al
'>111 frem i T\f2-Lorry. De for
'klijfcr åbenl, hvorfor te,cf(~n
kahlerne llefinder sig i Studeu
lcrhmcl - nemlig lil Corsvar
mod cvenluelle raci~ti~kc an
greb pa huset.
Bcslyrclsen heslu({ede se
n~re at suspendere ReglllJuen,
Studerende nlOd Racisme og
Yggdra!Jil. samt ekskludere tre
personer. DerihiandI de ID re
præsentanter fra RegnlJuen,
der stod frem i TV2·Lorry.
Den ~krjfWge begrundel~c
lyder pa de lo~ "rolle i forbin
delse med opbevaring af ~Iag
v<\ben i S{uden{crhusets loka
ler,"
- Eksklusionerne sker på
trods af, al der i bestyrelsen og
bredt iSludenter)msel eksiste
tsor ";~~,,"n ("'1l b':-l.~rT:~ !rl:hn
!!-\: ek~I~len~,5"mla, l1etlkkcer
Ila vores ror2lnlcdning, ,;;tdc er
blevet bragt til limet, heiJder
del i en pressemeddelelse fra
Hegnbuen.
Regnbuen meneJ,al ek~klu·
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sionerne skereor at lækkes uni
versiletels krav om, al hvis hll
setskalgenabnes,skl:lldetvære
uden Regnbuen og Studeren
de mod Racisme, saml ror al
sikre, at kriminaliseringcn
Tammer nogle fA personer 
wm man kanskillesigafmed
frem for ilt rammche.le husel.
To medlemmer af bestyrel
5Cn er trådt tilt'lll,,"e \ flrotp.~t ~
mod ek.~kJusionerne.
Studenterrådet
bakkede
eksklusionerne op, ved samti
dig al nægte de ekskluderede
adgang til Student~rråde{s lo
kaler.
EkskluSionerne skal nu
drøftes på en generalforsam
ling i SluderIterhuset.

De illegale

,ti .~'~~~!,!I~1. ~_, Sii~l,!~,~c
den lBkStr~-BIå~cis ~,ti\k~

ler?t11~~tudenterh,~s~tei"
omtalen _~fdct ~tUicra<;isti
:<ke træf, der bJcv 8l1loMt i
Studefitcrhusct 8AO., ok·
tober_ Træffet var arrange
retaf J:'æl!c.~;nitialivdmod
Raei~lIIe i København og
gav aklive anli-racister fra
hc.le landct mulighed (Dr al
hØre Erik J erlsen (Demos)
bolde oplæg om kommu·
ncvalgel,
Falle Iljort
(SAP) om Ef:"s asylpolitik
og -JcU~ Gou!ich (YS) og
Toni"Live~
fl'l::~~ak.

tjoll.·:9~~,.

lidliger~:J

:~:t: J;:~sl~ll-

Ir

g~~j:\~;e{
icn\,:,:':t

i~itt(

:U~~i;~':\:;

%{1~

'ikke'/

gt~&1'2
ii~t§T

f'l"n\:n~'
$kikke~er frQ

ØdteS'

c6dril~

KØtmrJt.ilVtt.f

illegale undtrglundsmiljø
tilr~!>Lunderdcvisen "~i'J~1.

fascistisk 'Yleekeod"semi~

!lar':,?

l!SSe

~_---_~
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Stop
støtten
Ingen hjælp til bz-grupperne
Mlnge
Dahl·Sørensen
Folketingsmedlem (V), rets>
politisk ordfører
OFFICIELT, er eamtUsc
ejendomme, der ulovligt var
besat af bz-grupper (nu kal
des de Autonome, Røde
Bande, Regnbuen, Kollektiv
for Kommunismen, Børne
magt, Rød Ungdom m.v.) for

længst ryddet af politiet.
Affæren omkring Studen
terhuect i Købmagergade,
der midlertidigt er lukket af
den nuværende rektor, vi
aer imidlertid. et problemet
otEl.dig består. Nn benytter
hr._grupperne blot 'lovligt' I
København et Bntal ejen
domme, der betales af eto

ten eller Københavns Kom
mnune. Og der er tilsyneIIl
dende et flertal i Folketin
get og i Københavns Borger
'repræsentation, det går ind
for, at elidan skal det også
fremtidigt være.
Nu siger mon, at mon vil
Bikre, at hz_grupper ikke
mere knn bruge Stndenter
huset som udgll.ngspunkt
for ulovligheder. Men man
må kalde mig MIlds, hvis der
ikke efter en vis tid, nAr
Studenterhuset ar geniib
net, igen er bz-grupper i
hueet.

-Dot-er - svært Ilt opgøre
antnllet. a( bz-huse, men
ifølge dagspTCsHens oplys
ninger er der, bortset fra
ChrifltiBniB og Student,erhu
set, som betalefl af BtBtflkns
sen, i hvert raid fire, der
overvejende betales af Kø
benhavns Kommune nem
lig Ungdomshuset p& Jagt
vej, Folketfl HUfl i Sten~nde,
Bz..koJlektivet j Daiderf1gB.
.de og Børnemngt-kolJekti
vet i Sankt Pedtlrs Stræde.
Stadig ifølge pressen hnr
tril Bf dem spiritusbevilling,
fllI. de knn drive reHt.nurn
.tionsvirk~omhed,
nemlig
Christinnia, Folkets Hus og
Ungdomshuset. Hvis Blmin
delige københnvnl;ke bor
gare undtar' lIig nver' llbtte~
bør dnt ikke overrnske:
Emlnu mere undrer mon
sig over, at der fra diese
offentligt betalte hygninger
kan iværksættes demon
strationer og optøjer, som
f.eks. natten efter d. 18. mt\i
<folkeafstemningen)
med
overfald pA polit.iet og hær
værk pli. Nørrebro. En han
d~ med udgnngspunkt fra
Ungdomshuset har i øvrigt
gennemfØrt et hankl'Øveri.
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Men ellers er lovovllrtl'ro
delserne bortset frn det
nævnte hærværk hundel
med hash og Ilarkotika, hu
tikstyverier, indbrod, han
del med tyvekoster og nmlen
benni kriminnlitet. Det hele
dækkes så med en svagpoli
tisk fernis, f.cks indignation
over bolig- og socialproble
mer og kamp mod Øre
sundsbroen, EF og 'rodfl
men'.
POLITIETS orgnnisat,io

- xc 

ner har meget. naturligt
epurg1., hvor længe politi
folk under rBz;:iner p/\ Chri
fltinnia ell~r ulovlige optøjer
pI\. Nørrebro sklll udsættes
fur overfald op; eORrføl wml1 (l
trusler mod poltifolka p/l.rø
rende. Men smarte forsvard
advokater, lokale tv-stati
oner, der støtter bz-erne, og
Bvage dommere hnr behæn
digt drejet alt deUe til kritik
nr politiete metoder. Politil
folks liv og helbtod kommer
i Bnden række.
Nu Bkal der snnrt væn
kommunnlvalg af! ogBl
snort folkeljngsvolg. Fnrhl·
bentlig kan der herved sllvet
i København som i Folketin
get ekBbeB et neTtal, der vil
stoppe nit dette. Hvis Chri
atinlliBB beboere ikke vil
overholde IllIIdete love, m/\
hebygIJe16en lukkel'l, og det
gælder ogsh de ondre ejen
dommo.
INDTIL den nødvendigt!
lovgivning er gennemført,
kunne mnn - lInm det i øv~
rigt allerede er sket i Sveri
ge _ ved et cirkulære tra
Just.1tHminil'lteriet til politi:
et indflkærpe, at nnrmnipo
Utivedtægten mil forstås all
ledea, ot den forhyder mit
ekerede og bøvæbnede de
monstranter. Det kunne
være den fl'lret(' beskedne
6tort til Bt bringe ordnede
forhold til Køhenhnvn.
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Respekt for andres overbevisning
Rldgiyntng!grtlppen Regnbuen

sltrlwr Abent brev ril rdt.1r Ove
M3lhlll Ol"'t den knll'lIneede
rektor:

Kær" reklor!

Do udloler både til Ekslm
D1l1rl"l ng iiI TVZ el v"'-'re fnr
ffETrlel over det skete i Sto
dcnlorhl1~ol. Oll d('1 ~k",(! er
ongiv()ligl, "l der ved "Il llm
mltl i~k pnliliratdll blov fumlot
9 slagvllbon ' ~ slumpor tele
fonkobol og ol vRndrBr - tmnkl
som nfIdvrorll~for~nsl~llningi
liJfæloll voldolJgo oogroh pA
enli-rBdsli~kp'(Irr3ngomenl er I
Sltldellterhll~/>l. I .~.1rnme for
blnrlp.l~e dteres do I EB tors-

ar

d~g d~n 21, oklohct [nr følgnll_ (h1ll1"r1111~cl. Du modlog M n\ Rcsnhnr.ll ikku skulle VUlrc polhi~kr.. religiøs" og mOmrl' den, hnr vn! h:form"!rd dig
de: »DI)TI~e! fr~ »RegfJhllllll« og htev 10"rI urlførHg r1okllmenl~- i Slnrh:mtcrlnw.,l!
skI! ovnrlmvJsning, saml n!ni- herom.
»511111crenllr. mod R~cisme«. linn af hlls-lnterne problemor
Dl) lillA-Interne prhlcmcr ~kr. oprinrloIAlI«. Ertrin!Jg vod
for ll\ friske op på din hu
tvivlcrr jeg ikke pli dl) l1\Urle
If! ,rnl som don n,r,.l'l!lZ, ]'hw "rlrerh ved "~I''' hin'lll.
la~p.r gI1ll,)ri\lfor~nIllJJllgrm en kllnmlf!l~e, skal "i IV'lte np_
rendes gode vilje. Jng bll~lotle· men i stedo! for ilt fmlmldo dlg_ ,men slllrllgt gennern Regn- cksk\ll~io;'jspBragmr. Silrnlil1ig mlr.rkSOlll pft, Ilt l'æll~mdlll_
Oll mig for ol r~o~er(l, dA det gik lil dM (l1l~kl![le - sa/lkyndig lu- bllnll~ og SJ nderende rnod mnrkemr genorllllorsamlingen lel~p.n hcnævnle den logik.
op fnrmig,nl dAl netop VAr di~- ril1lsk bislø.nd Ul hll5et; svllte- RlIcismc'.. nrllcjrin. Ved ,hmot-, oksfllldt i en vedtagen fl1]\les- hvorigeoollm prnblemllr for
se Io grupper, dor havde VUll· dll du, vnd E1t lade'dirqurl«l dil7~TIl IlnfJeflllFoJs~lifJll ludlaleIso fOT med\l';mmllr uf SInl1enlcrhuget hidUl tmvdl';
del mUlllk:!mp"fJ om huse,", Vi Lars-EtikAllIn lukke for seplembm 1982 fitT(lmmes For- Sluoenterhuset, nt <Icl ikko er kørl, nemlIg nBI11me 11111 vi
mA her ~pø!Wl, hvorfrA ordm dIifilltl~el1 lJ1 SmdAolerhu- mMS~effl!F~ff{tl1
in~hol~} JPBIUml ni v;»ro III Ql"l1e i 5111- clim-loglkhn".l1 v s, Mn oHf>
"mlll\lknmp" kommer frA?
'sel, '!l"ilml,i111U;A\riEr Stodentrr- mæs~18t01' 8:llln~~',t1IfØ,alil;~~~;!, .dantllrhu,et ni'tr d('uue hlsta- ret og gør nfferet Iii den ~kyl
Dnl komlll~r ikke ."om pn husst~be.~lyrcr~etilol~lågko"llus~1 aNHJ)der I~t~vt ~ld6 OO\llt'1'8lAll ur Mml.af løg! ~IL, r1igl'~ Vt:d ck~'~lll:ll orsl~ndllt
overrask('l~e for os. Regnhuen. ll3rotoverforsammll Boskedllri.", IndAdtli og udodtl11torbdld hl
lI~Ylt:;"fll:t tig ;1,:llp.o fTR denna logik. "nskor
fOret 4blJtll dg
ken- '·~rudcn!l.ltJllJsllls genrrolfor_
ol du ar vldool1o om intern" vor her, at hll~interIlIlJ,looblQ·'"Anoomgl\'e,la.or
ede, slImJing ol n'nderslrllge, AI l1!)r
prl'ulerlJCr og en ~IDrlil\ mini l1lermAlteStlldenttlthusctsøh,..A 'demo~tl$kIiAmfund«'.Ogdet 'dai'
husot Vi ]lIlr solv, Rommen klorn, og Un\vor~ilelet ønsk&" tilfø/oø, ondvJdere l vod-, de
"llor lkk"Qct:erll'irl!~n()tlf!nfllTm for
med andre h\lsoktlvislor, hen- deikll fitlrøhenvondolserlI».s· "i' lægtsnfsnlttet Dm ~Mlldloms- ko
hevldst disrospekt.ovedor [tO
DIlnoe ti
at,Ove rlre meoilesker' lillet IlvlJTFor
vtmdl o~ Iii dig wcd ønsk!! om udon \iitttyktn l.nrS''Brll(AJlln''-reIURhflder og -plrgler., nt
,~Iglto til løsning,lIf bll~lemlll - uaon Jlrormoro botttUndebo - .rr\erllorn~Aklivitetot
skel NAthon, kClll1er "~)J:~:ti'ef:i't
h,,"p.l~ værdior
grnver('ude p.robIerner i Stll-, al det var h~ns klare holdnmg, t udøves mari re~pekt for andres Lors-Erik Allin;:~

",I;:-'~:'<;",:::,;"(\~;
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Uvæsen
o"StUile.nterh
uset
Ag~:
,:t'~t!;~:,,/~~~~~,Ft~,~,!-( :1;'<"'' ' ' "
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tede Jøder of det udomokruli- iodHkrevof, forlod Hll~ot for Rl- yngre -'tolk"mad legltlmo bru- , åt ~kBbo; el ~gte demnkretlsk;
s\::e llvmaen ! Stnd~nturh\l~et. ,ler Ål giv!! økonomisk lilikuå, Borbohnv blJ"<ljorrlnl afrollti- jkkl'-f~cl!;tisk,tvil'lt-polillsl: og
Stu4Mterbll~i".td!iri'~i"-'
Bestyelson boslemle,el hlt'iii omgikko~ beslyrplsen bestom" ske grunde S(l1ll!>Jntet hevde lavemid StUqentarhm, llVor
kommentitrt") ·,<,\~vt~,
deOlln hll~nnlun ikkll 'akmv~t; rn!!l~erne.
med s(udcnrermllrEiat Ilt gørll
l!fJllt'no kRlt"yokse frem udeu
,,4{~~ '."',;;,~. ,"
~debtrSlyrolseslil- mdUe Mde Kello Dlrch-ModDerfork!ln bestyr(!l~oo iUe
J'lllkunnenro"n"etlmnS"Vl~ m~gtmlF!~sig IitmttoI lrH selv
Sn<f61t,.
q~ndll.t til rAdighed, so~,/!$ UOdilftcgnedn forlodo hO~Qgt~,~, s?,m habit og kmnpe- ; af konkrete tilfmldl'! af 'l'!s- bestallede msirlllnalll elito.
tll!lllf -$tyu s e , .
t bllslyrelSflll \llJlder IU~...'_ Hueo\, - Je8 d nll mlr,honen for - tant Dori tIt! høj grnd den m(l- clstold.'. rRCistisk, krimlmiirto:,
er.
", ";.,
preS's,1l
u ,e1!,,:,\./~8gll og Ider det være op,Ultlfl,' Rt bringe den mllilantapolit,l'-' blpltlarendo og kuedo ~mel- udemokl"llU~k. untlsl;. lig V<l1-· lilk li! rle. nr !Jrllg\~ gage
t.. rhu~·
'.
f~1~ø;;l)Y lI~n~lIl)rsAmlina-l'I' et t(l- ske menip\lJation til ophØf.l~g lemgruppo:\« sDmdet blevkaldl d~,lil! ;~dfm~d fra de n)l bortvl- fOr ·'},lJnivetsitetets sI robe
i'1iV'orsilct!l~"i::"'kllnslfuerel hus Ilt kUIl3t1tu~re
lIf.log nI snmR'beldn mllo1 on l l>ROlWhUflllS. mAnge skr;t.ve- sto 8utd~w.ne rovoluljoflmrers
~
oliret. 'glæ l'If
r~l~ede ttd(lm~;:,pn ny hesl}Telse.
. . ",,,e~klmret ~oldcligt Udt!nl/lkt!17:': ,rll'll"for sloten~ pllllg('.
side, men ",vil ef!lhttlo lnod mlgol~ndllmp.nn".k!'l'.omnf_
"
' (rtlldellgogruppett:,,·,_tigeJnd~li'jeg. Ultder ,4':Usl.~{;~Wskakl1\fistog Itnk mlgfmSltt'e
Jllg''Y~r blandt de rolclm stu- troml ~t hAho; iitQi:uppef ~0f1\ Fentli~{ og prlVilt i Bhtft og 1<1
(PIl)::! .t!gnhue.n., og ~S(udtr{-(,:~~fY8I,ijkVOld, IrilkW:J1l,ogDifti',~' denlerhu.el, elll~ovol fotblc,i: '~l'tf't\du. ~om var ~omlnol og Dobatrnrum, KSf.', 'S.M,S, (Ja- le har kaldt mig~(ld ollll de
i\ltiBo:mdd rllClsrnllC hltr k$l":};;grllppe Ild Ilf Stlldijtitm-huset;" ~R(lgnbu~n« t Hn~ol pA ttod~ : vP.1uddRJIOOt nok ttI el proIo" hil'le St\1d[!nlerm!1nlgheq,~Hl, vm'rsl t nnVM, nu ~olvp.r hlP.np,1
riet dolltinGllllltud.mll)rakitvt. {: opr9t~~e formltn4~o F()f,be~% caf: lmsl.Jl!'l!}SCI15 ~krinJigo lId- .', ,stern ØF morl~rbejde den be- 'Kurdis1l..e Slul!oronde, den 1U~ Ild 50m del de er: Umodne po·
I~tilmo og sa!y,t~digl rtl8Ike::'f~)~,!S~~.JlllgtiI·ti~,~ÆI*Y~'~", hgn;' ?gs4 ~ell"ro, dø. Ulli...or;:_""vld~;t~:J?rnffm~ionella polltlske nesiske demgk.mliske gtuppe ~~Iilfskll fantaster udnu jordFor,
s'hIl'undet Ior+tusutdl'lr l\fJatf~tI!tltdeli ,lantmllll ilTIetfllCltllJf gltatlJtHlel!D811dD<sIR...at«ilfD.~llltioøl.,j"Sludenterhu- .j.o~t&.i1l1uil.~~eYIIJtle )'blq<l~. <',.". 1, ,,~
,er';i;~:'?~;:~·ln\)~_l~j':\,,~\~~i\ \;A,JBiri~'+1o.~,~llJ;t\ *11 {lu.: Rfry~";\, .~rch-\"4~dsel\" .SQJ!l ,ik,~f1~ ,~r, 1,,;-5ll\, W~lI dol gjord; Oii(!tnT;; o)<.ttl;'il'flor, 1I.~ vq vrorqned tfl
,'i;,
Per Atlrup Olsfn, tldllgere .'
bestytelsesmedtelllJ~:' ',i/';·
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'dn, FUTlnyhody w\\n hn~ ev('r "prc>och thh i.%UO willi somo dØ..lJIØ, ilte tlnlllwolv'od JhUnl- tis own imag,e i!l~i il ~r!r.lded
POUPOCtivil; pfrhll.p~ lev~1 n [j- verS/lY p'ollt'~,5. burb17l'yphli~ 1()<~1l1J the JnlllJTJlllion'lll ~lu
'ne nuStlJdcOlllrhll5Al GT ponnl- lical roles h~l'8:ore M (Iriib{ls~' detits downthilrlvm.1t is ohvl
i ','i,
-I, ltznlhcmemt1olsw,llO,!,\,erAhnl' !l8do~~.We'haW'h~:rilt'~e~th(l- lWsfrotn tlli.'l nllsco lhllllhe
thilltltlltUAtlonrdsludents 0\
ding lhp Illlo'get1'''w(l[\ponr.
hyotit1nul"lduet ~\'lunttl~s ~,~M~'iver~lly,doMnolcrireoboltt
iho Ul\iVilr~ily of C.opllnhogllf\i;:,<:al 'struggJll Ihet w~'·wilrn unt wo\l os o c:hllnæ for Donil~ Io . hUllnr.losethp.ceFo rlowncom-, t(f(lb:l,li!fVa,~d"iIXp_erlp.ncenii/" 1'1& IllS~ JblltmatJo1!lu 'lU
have heon r,,~ed: i'llptld IIf Il " even IOWllvoo in, il ill flOW IlJo"mem -lhøJ,l'Ilerno.lionnl ·du_ '''pl",p.lyt By I1Uowlng 'Stnden- ' nl!iii.tI'iniir~eni'ld.',,~ØoWiIl b,l'! dlJtlta.,:~,tlb' more tnncllrnild
cho~~eto.'~p~~nce all, we Inlp.tllRtlo!l(l)"" fJ.t~~~,n'$l:,,:"~~f~:dp,nt5, It 18 dur Iorge5t elCpo~\1- IcrhmCllo 1P.m(lln clo~od, Iho elCper,tcd t.o' .lJlRrti:61,;r IIr:tP",~,sJl"'!i'I!ke!
.•. '. '.''''$I'~)~P.I?V. I,atlOn.~ ,
~efO' protI113ed,~ dllprlvnd nr, ~Jl!\,ffflt mos~~f>':;~.:;<~~~!t;,1.\?;'lt"tet{jln!llroatJollll1 CllJturp,tmd Unlvlll'stly h ncluBlly da· sloI15 whon wc tetun'i!/:,::;)YlV ,,,,*~1~4?*t~.:.,,~ ."~:":'."
l'naklnB Ibll most, oul of ottt\.:\." ·f.hll' l,nl,offiiltlohlll.'clI,r1l 'Otl MW th~ Unlvolslly hos lI11ow_ s1royJna1hnrp.;>lltolloo thoJlot~
Anli whltt will Webll 'aGle l ' .. "'!~.:',,';': ,\'>~O\'
';!lUCiI !~ !l.liftl1:!?')!::;;PW~t!-1"';f~ed~~siloY'niIl11Is Ol Stu<lim" ed it Io hø takell lIw~y.:
Iryil1,!J sn harri to prolr.r,t,
MY? ,Tha~'1,h~':t:J!1!~er~11:y wotl '. .'
"
i1~I~Jlutl'1'l/f)1ill.ve,~1it$ Y~II.Hl;i ':':'.U!rhllllOt"hltd:bø~rimG'11,trndit1.:iXI;' '!'ho Univoroity ne~Øa to Itp_ ·'.Wil. ~~ international slu-' "ao.l:!~lIcarrtlid-ltbOu~'p~tilctln~,<;~\l':':,".',

udveksn~gs-rtudetebdt!!~",: i
SU~l«Jod'bh.'duiver: ;, ' ;:

Dimn;Ilfk..

f,: ~!,

4~Tlfe InleroAUoo81 ~*l1dØ~1 ;been lo R Wedne~doy ollhil.co~
!lHc;' Ilt Slud/lnl"rhu$,~J bAs ;fII, II Ims heell II groet nppoft'\.~
be{lI1 ~rdeYild clnsetlS'by the nllyforinler\1nlionltl~ludnnl~
Unhfi!f!1l(y. G1ughl in !tpDJ!lI/' to 11'" lo knnw llllch otllnr, a~

~'t<;W','''' "<:!:',,'!~';"

Ji!')]:.· ?

":1'0

...

:I1IVf!m,et~jterrønster °i".j"RJ.i'.iii"?"
~~'~~':~\!"'~~~,~~~~'!"~,t:?:!jWf~'~~:;;'~;:"o:~
'iNH'~'OR MII-rad~'cr_ ~~ Z(f~~;~f~~~')f~t~.
1
..
,J.
Ji!..

.. .
r1~_I

~n

. . ;{

{iC,V"'!41';1fffi'

ltdt!
sØ8t,~"

nn
vor fnrdJ
m.m. VI bax
llf!ln'll)r!6ttv!de~Slfne Ntlllsf,n, ;,~~bl!tl1IB~I1S
'.
_, ;klln bl!!vet tnml. Andre Ilr,:tJ!!I/#:ua2;lsL ved cn fllll heovenl1le '~~b~rAUd,8ki,~et,
.tesper L,~~d. ~ut tMsf,~ lig... t'. ',pltrpp.rllOOl'lr, dl!f.
:"i)llel ~lTlrro, IUo blot Udd!l'..I.~~:'?ii;.~.lII.
Clvilklædle beljente. ". NO lU
~Itgttt!' tmst .'shW'eroga''-l%ed Københovn,.'
~f,\ faci.'lt('r og hiljroebtrornlil,tfJr}1;,::":a!U.:ltnmonllgnlng; 5ludlln
Nathan: ~ ~'~(jttJ Ilruppil hlif v{ tbi!jdlil':' volds!nJslor i ~IQrloinfang (~ij~/ii'lat'h~5111 blnvslormp,l 'if 1m':l
. Jlled oply~ninB'lIfA1Y~Mgdk_,,)11A du næstll.ll selv liove ople<~t~~pklmrlto . beljAntø' mud
tlktlssi,ol1, idet ~~,:Øl!,nnl'"u;A~~_~ !:,fel - du hAr lo ogs4 seivm,u- !::~:"l;lriJ.t~JlUndo fiR" holl1lnolp.
4~b,t1t'Mb9r lit 1I.Unno"bllf,.itg6~:~,~ertll dig me!l udlll.iols~'.m()tI 1L~lttp.n,'" D~r bltw, fnndet B-g
"",: . \i';\'
·~amrrm~~ro"~,!i~~if.tjIt:~:,;!.~rJ$p1cos"fa~~, _"n!j-tIlGf,~,f,er,'{"l(fg\·~(ln. opbevarel lil nød
US'ath "Ih ting, hvor feclA\'ttfJ og fnsctsn1R: ··Øt'blevtlt slAøtrti!d,.t'\t~et,1Jr 'Vwrgolirug. Og- oplyslo politl-"
der, ...,
es~,BI.,ø~hllrvJ ofholdt 1:1 Mllvet Ir.nu~t, molo!riv(:O('.kC- lit '.:.20 bllnoorll rtlt'rlllnll.M.~':,~har vJ /lAlødll~':tiigel.fælJoS: b~.i
" ,
• '!IS .."hat, IIn~ nr !<asiet milrl n18tl1~llgi)., '. Gjstl~kA oprAbl~ l pressett)!:"s!ittnlu8"lJ!ft.'jlt
o[ I ttjl~(l,cnntm og f,ilk.~. t1f1IJd(\1'!1!ihJl4:,,:;,~IftI1Oles en IHnguekkc mC~~'i:,rJlI~othed,~:"i'N
~om·;, ;-/lel. en lllng rliikke ilUli-l'3dilll~:;;(.;'IliiSJ:ordercrtersorn.lerr6rj/ll"t'kl(~J~:ttl'f;
bnlfl:·/I~(J ~g·!lii'r.lttllollsko Rf\lppolll , ' nogle_ Indh~n{ils til 00
. ~ :vIl
ttlg~ ikontOl'llf tll blovet TO!ldi'åt. b,,": ,'o~v, T'ollliet.'lynes
' ,
im:hiiøt1d:liliit'Jæglll{'
t.bk! ~ljA1et og/eller ·,,:tI,lidb~Jtlndt; . m~ugro mRndsk6ll.
fonnatiOrl, ~~\2,t::~~t:
h·HlJnrll:· Chrillflllilt'iI't', ~',lnter. gmlder anli-rodsIOl.
• rorf«JrdBt'o~tjjeu111
tel I lmng(l;'e!ilJt(~lHll'
·n:otli:l1IAle 'Soctnlletøi:·C, \il~v" ,. Hvordon sikrer v i , ,_. c" It~f
'hombAdræbt. anU-racIStet' ~ ~r .' ilA i vore~ IUJti-[acisl\skelitrlll1~';;:'lt'iriBdVi'rli:im:
dll!l:lIIdæ~,~efottlt.tfunor:l~,
.shi !;!cgi190n
li'!:!m'!'e~_rll.::'.:Ti'!:""."~nl~.~r."!~ . • ..., .....,...,
~:!&~~"lN',~lsf:'$D~h,r, i'1CJ1,:,.~~tr:t:9d~.~ iilfl)ldløl:t.:'ri~iUii'.
..0,
,:)"""j
,
'-',
~.'~'''4odti
[<lIrtMnl don l8. okfoOOrl. " er"'/Odl pA Il'rrnT l'R 'f'flld. Hrl. ~';1rllmistl"l'n\.&,..,enl'- Iitl~·f1~\.l'n~i'~\U:.~' .1udcn--'.-uIaot'f'l
•.
U<kAkluo\ll'r.omvIOl'AnoJdlø>- dlgv15 h~r vllk.kc lidi sA. mP.l!llt Ble ~f dlqSlI forhoM het pnlttt- fomn'lohnlngllr hltr VIUl'lt ot 'b bl!B\IMI'mød:p:llIlIoø:.~:.l,,"!-nen.tb~""ll1JiltIkbI
51'! rorfænleUge grnppsr, tlIell " }Ulrlet Ta<;islers og 18$elsllll' el ,rfh'rfor~kol l'lj:l opkllt"'t! grTmr.m~"~(1 hu~cl fot bOmber. 'myndlghoder. Man 'dos"mrrel'::'de Oi'kll''ai'lil.~arlMJde pi
mod
redahTlnd~p3nde_
hrendlmppor.
bor
vi
iqtut
probllllm{rll
løa~')ltrDnpt~~\'ltkt'.'81U~
(Dog
et
forhold
-/ler Ilt bIlhcll fut ol forklare 05. . vold som si\. mon~e "andre
Slurn.r(Jnde mnd Rllr.l~m!l or ·lnørkJørtilrle modumnotlskcl- tld::'nll:l:islls!o: vol" nr hlevet ~1([lmslllHDro. 1. h\ll\!p9kARSAr nln!l!ifor~IItR til d$tlo dllmllll1R:.,' llllntl'!ThuBilL ..!",~:.;. '\,!~ ""fiI'\-:<o.?
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INFORMATlON LØRDAGoSØNDAG 12, -1 J, AUGUST 199.5

Dom i tertorsag:,
600' kroner bøde,

J7ROPORTIONER _ Ofr/tr/ag
den 20, oktober 1993 udAom
Ekotm BladPt mfd (or/IleJe
OVeNJkrif!en: "Ek9tm Bladel

af!ll~r t.,rro';!lt_~d(l pd
venllt~t",

""i

De store overskrifter

fik a!uor/ige konst.Y:veT1ser (or
StudP.T1terhll,~PI, Rom b/..v lul._
Ilet ~d otnKdt!ruh Dirkning

Sagen om det
såkaldte våbenfund i
Studenterhuset i
København i 1993 '
sluttede fredag merl
en frifindelse og en .
bøde for ov:ertrærlelse '
af våbenloven

BAGGRUND
AfNIEIB ROHLEDEn
En bllc'l", på' 600 kroner' for
overt,rædelse af våbenloven
til psykologen Kalle Birck·
Madsen _ og frifmdelse afkol·
legaen Anne Jønsson.
'
SfulHn bder det BtraIfCJ'l'l:.
lifte rE'lIu]t(lt af sagen om det
sl\k(lldt.f! vAbenfund i Sluden·
tl>rhul'ld ; Kllbmllgergllde i
J{llblmhavll for 'knap to år Bi·'

'')\"=

;;~;rr ~J~: I;l~::;~~

nlt.o "t.ykker telefonkahel ng
etjemrør, der hlev fundet j et
skstb tilhørende den psykolo-.
~ske

råd~yning1lgrnppe

lWgnhllon under politiet.s natlige Rktion mod Studenl.erhu-,
aet nnl:tCln t.j\ onsdag den 20,

ok~~~d;;~~l:.om

,~.I:f;,'r.': i.:'~,: ,'
'';,

f

\'~

"

!:,

",

..

~'~
'~:f' ~' ' .,

'~ "',_
l,::~:

:"'.,

"

~~
'~~,

;.:1

-"'"_
Fonnildf'lJse
-- -- ~ Op -til ranllll.gningcn mod'
De.. afgør.,lec, der fr..dag StooI'Jlt.ffl'huacl. i 1993 fflreg;k

~lut.t~de

'

j:U~~l~:~:~~att~:I~I~d~~'

StatR(lnvO'Kril: Mcrlung kon. gml afbest)--releen:" ,
:
kj ud~rl'dc, .!It ~intet i under· . .1 1993 VaJ' de!' stormØder,'

~:~~~J~~%d:~·~n~~~~;:r ~l~t~d~~::~~j;:~'

Rllgel1 mC!d d.nl dom-.,"
[MldelBo og Oll frilin El se, er, og den daværende juri4iøke
Ilana qammeltort.-Heneen.
~Eklltn Bladet flfal~",r loen!>m;}dllrn end byretWnIl dom
koneulent for, rektor 'v<'!d,
,,' '
rist-rede på llniversitet~. De: -.1J~:b~~;W:fJel~?~~M~~:C~'. l{jlb!lnha~· UnjVersitAlt,,' ~.~ælle ~n u, niv~rAltetet ,,'

Ekstra Bladel med forsideoverBkriften:

>

k~~r:e~:~~:.:·n::.'c!i~l~~;~~~

dominerede dem og blev ved!
Dled lltdiekutern tile~r,mld-'

~;.'I,!

'.',1'

';f~~"~~

ng.CA60nOri~_ .Jønll~n idømt ilødllt, -rr~~~~~~:~jJ~:-~ R~~t:I~~~: S~~d:::::~J' ': :;~:A Bigenl:nneJtl,~"

nigllr
huset, 80m blev lukket med
P
",roner,
ter balIadl!n 'om Stude.1f.<lrhuRacisme notere en lille sejr I. Martin A8enoted Jlld, IJelltyomgå!'nde virkning,.
"
Ihegrundeleen l1l lands-, ~;eet endnu fltørre berømrneIM-\ ovet København" Univer"iMt l:,relsen har i dag lWært ved Rt
Poliliet bllokrov d"ngRTlg
~t~~tit~n
t~Er'k e~.~E:"J ' dg hen ~lIffllørede~ _telefoDli, der /ik en næse p\ grund af ,; fll, aktivitetøgru~me t!' at
{Ner for Information våben· ,
Mr ,1 I ta il ,','. n . ~6"dC " lytningen« af Harta G8m-"~' IJo.rs.l<.lrik Allins udlevering ~~p.A~_~g"_~".,-Jll\1,~~r',
flmdol øåledes: _otto telekR!lu!l(lns or nnn@,,' rn es,. melton-HlUløen' EIOtn! angive- ;', 'af J)6n1onrlata Ul Ekfltra Biak
I .'
'
l,
b"IRt,ykkor-. de, er klipfl"~ ud, '
han ved et hav~ flyttet tllllken· ligt skullo hRV&' AlndiJt Rted l; , det, 20, o1rtobt!r 1993 111o'ev eom e flO~pe VIII '11lgtern:e l ~
Rå do kan brugee SOl1l k.nipter '
med våbnene til det al1åsede
1986, menR donn,e"lU' prtlfel!"( avlooTI' en _ l øvrigt på fiere h\lB<'!tIfcØr~, .1 gamle dap, cia j
- cirka 50 centimeter lange,
skab, ~om, hon blRndt lJndre, sor ved KøbenMvn.',Uni....,.J punkwr fejlRgtig. artikel om, \ ' Re~bllen og Studerende mod i
tre eenHmr.lcr i. diameter,
hav.de rArllghed, l1Ver, at have
aitet.,
, , ' , :;'"."
at kun få llf IW.gnbuens og 'l'iRo<;tem? yar med, a~~de ~e ,;
knøpt et hnlvt kilo tunge~ Oll
beSIddet, dem I våbenl"ven"
EfOOrt'd&
. rl ~r La, t, 8tudon:mdll ";" mod IiIlci$nle... "_ for,~tlt tingenil blev mort; hVlfl':;
~~t jernrltr, 57 centimeter
fors~and«, .D~rimod ~ndeB Erik Mlln ~ a':deriedea lenllti: medlemmer gik på univerai. ,f ,der ikke var andre•.::.~~~
Inn",t,tøeentimel@ridiame·'
detlkltegodlgiort,Rttlltalt-O,
"
, ".," tet" A .... ·kJflnvarbaaeretpA·;J
,. ' , ' : '
""
:"
"
"
dh
Al1neJø,,~sonharbe!li<ldctdc. SBmluen'1 e
re, ,",
:i!... ~.r
'Det~r,se,lvrlllgelig.inoret,vi\
l@r,tungt" forsynet roe ånd·'
omhAndlede ..AbBn,' hvorfor' D.engnngudtrytte rek~ur bv"1'" "plYlIlnln,ger fra K~nh!lvng 116vner i :'dag,« '~ige~':,'~in.
t!!gøtilloJerbAnd j den Il'lleen-,
h f 'li d
:"
,I.;athan tiere gange udtry~e-~. Unlvererto!B . maforikel, øom A~erBted Jarl. Blandt ,s!Doi
r1e«,
' u : k : ;kU~~ric' dom~o '"iaer ' ligt sin fulde ti~d til"Bi~ju~. iii' Lnn.-E,nk, Allm havd~ uDdle- dringeme i vedtlllgtel'ne'og
.1,0,Kalle B'uk-Madeen til ,Infor.' diske, konsulent" 9g uruvePl,- :'i: VllNlt t,llIlnø IIllrnllrb'lJdAJ'lRrt- t16merhejde8fl.al<m, 'mG« utll.}
l TV 2 " J
,l
,_' '..
~I" teladlrt1~ Peter:P1'lngt'Ibe-', nere på Ekstra Blad~t.
. versiwt:ct. er, at aktiritelB-.
Slngv6.1lnene blev, fundet i I mat/Oll.
" ' . :" myndigoollll o~r 199a(AI. t',', Regnbuen holder l dag till
. ~._
__o
, fll ekah, dl;!J tiJh0rte Regntm,- ~
-Jog c r dømt plt at vm.... V1lin Lil Qt handle'p,\ Ilino vegn(!' ',Solidll.ritBwhu6et pI NlIrre- Rruppem~ i huøet ~kJ1il'lve
en, Minc'lre end et, dllglI efter,
dende otn, at n?gle, Bom er-, i forhqld til StuaeoterhuBet, ~ I h~, PA porten lIlAr navnene rnindet75 procent .tuderende
ron9agningeIl opbidte Kalle
belder mild !Int~rllClstlflk u- r Det,tætte 5amllrbejrll! mel.' ,på'lln lAng l'Tllklte venflt1'eori- ved RøbenhllYrt6 Univerølwt,
Eircl::·Madsen og Anne .Jønll- < , b"lld.., ken rilla Rig si preSRet,:. '. lem LnM'a-Erik Allirt.ogEICllt,rl\.". entemde gruppeli oll' bevægel- og at 'I'Odt.ægtøændringer skal
son - begge medlemmer Rf. ' at de begynder ,at tænke På",' r_Blad~, ~ !.io.utJlaliqte~':,
Mr _ horiblanrlt Studerenda foTe1,æ.ue:.~lv~tete,·t.~" I
Regnbuen-i TV 2,Lorry.An- ,nlldværge,«
"
, : mRn "et indtryk'af, n\r'lnen' 'I mod ~cism,e, Men dM grop- ',: Rektor".r.,je~d~l1g6idbfll'l
tie J~n9110n forkla1'ede, ..t ØtR- I
Men saglln har hft nndre, Illurer BI'N>ltl-ing: tJt>Iir-ønmik
pe er reelt nedJIIKt. Nogle ef- dag hm polIltlrl.lI,t,tJge,orn
vene .b\av bmgt til hUllet J kone,ekveneer end de 600 kro-" Mi,.., undertløgtullrafddJegi. ~ dC1lfi akth'ieter arbejder Vide- 8tud~ntcrhU8et:
",
umiddelbart ener bcmbvfiraner l booe, Bom Knlle Hm-:, MI1MiUr: der. iJeRkrivttJ i En.,
re l Sodal! ArbcjdllkolJektiv
.~ valgta hAr gjort et
be~ i SIlll,crødgado. i ..n"dvæT. , Madsen nu må ha,tllle,
_1m ntdhtB artikel- af 12 no- (SAK) sammen med folk fra enoCJllt stykke arbejde for at
ge«. Otf',Kalle Birck·M~ul!lclI ~
Regnb~en~, ,8t~dllrond~~ I7etnher 1993 om rum pdJltdedk Hegnbu(!1l..
il reglerne revideret: ~I JuU::~,
sagde, at RegnbuellIl medlem-.;
mod RllClllme blev .-,all~en, ; afbrytkl8eafen aflyrnJng tnod
" Tre·fjre teTllpeuter fortøætop for alle~.,~.PP!m<l~~,'
mer fortrlld, at suvene .ikke"
med grupJI.C~' YfI'gdrasil fra) ~ Hans Gamm4loll.jfanoe~ i ~'ter Re'grrbullns btlVedaktivi· ,ger rektor, -':r; 1N"-~''1;,''· " " J
er kommet væk..
' d e n huspohllal!: sot modsatte' . 1986 Værket med det'lange t'et: psykologiak rådgivning af 1,,: ,~en ,mener. ,Rt'h\l!JQt/I hru-,
Videobåndet med, udslm-,
fløj - ekaklud(lret fra Stu~en- ,navn' er, forfattet af StIl.taau. 'ljIOt,i_ttden. ~J_!6Jl!!8!!~::3 gere er J!lindre •.!"J~~II~:i
dllll'en fTlI TV 2_l.orrykom ai·
terhp6e~ og,~rd,ikke, 81dan
vokaten,,for?'Sjmlland, -Erjk 'J
",
-r "
",dagendll?93. '''J' J,"
den lil et indgå i reUlssgen ~ '.vendt, tdbage" Stud~terh\l- M~rlung, og afgivet 1'.2, Sf!P'o ,) ~d~vningmt by~ pA den."
-Huad 'lgI!!,.dui1Ilulrtdte"'
mod de to.
, aeta vedtægter og!~, Bllmar- ternber 19M, tiJ justibmini~ i k,ntiskø PBY,koI~, som delt. i,., riIl'tlUen _af de ,puvæ.relkh
o
Til Inforrnll.tion forklørede!'
bejdllaft,alcn, med ,Købt'ln
st,er ErliT!ø: Olsen (S,): .. ~ ~: ... ; ',' elU"Uq blev udviklet ved,fh!lfl ',' "brlllttre BOm »PIl!,"',Unge /fIl!'n~i.,
KnlleBireil:-Mlldsen22.okt;.o-'",
hevnfl Urti'i'l!l'8itet'er Btnun·,
' . . ~:~' ~r,'! Uillpn7itJU'iVflIlherliD,·8tu o,> IIl'!Bkn..'
"".'
'l"i'
ber 1993, at bnn cirka 10dage ':
mel op på en række punkter,. Psykiatri " F ' ,i- ; !\ j de1'l.Mrbuø-segen fik: ,kanse· f' ,.Jeg er glød for,øt det vft..'
tidligere bllvde fImdet kRbler- i og nuset el' i dag. i mindre ': ,Den næll~n '200' A~itkr ' k,enser ror Re~bu~n~ ArH,ge-j! 'blig ør, nOrmale $uoerende,'
ne oligge ug nyde i et ~ymligt I lJra,d. end ,I 1?~3 ra.w,'~,.e~.!l1Jl ,) r laJ\ge bere,tnillg I'.it.eror blandt" ! tl19kud fra Soelalmmrs~~et- dar ,brUge,r buaeL Vi fra 68, "
rod<-, Hen lllal.e koblerne i.nde
pohti9b aktiviteter"fl,'e'~!",::i'
enået en' P8ykiattis~ erlclæ- : på 20,O,OO.knmer. Det blev:
kan ~Ige. at;det el',f~ plaD$.,
i et, Ilf Regnbuens ekabe og i
~ ,~,,'I,j\t;",' !-:"i 'I ring f'rsjulll994- der fuatalår. I,' ke bevilj{et i 19~4., m,en for. ',MenJeg,tror, det eflIpe]leretuo,
Lidt ror plP.ne
' . ',a.t Wt}7Erik AlUn '.$idfln ) 1?95enfcli- fonllgtt~8-bf!.. '\" dentetbelo1kningn. idøg.~ .i~
glemte d~ siden. 1 Illtllationen var han for træt t,iI at \
.Idagerdetme!tpæneun~ !" 1980 har lidt
bipolær ma. ''Vilget 15,000 kronertilpeyko- .- ger Jijeld MIlUgård., \
'.
fIklIfTe dem ud afhnRet, sådan..
ge mennellker, som ~ger, hu" i niD dllpte83i' psykoll(l, (,~.k
iogølT!l!.",;"
110m der tidligere vnr truffet
Ilet. I;-jdt ftJ1" pllltl.e.~ elger d!"_ 'I' SYl;dommll1:'l hnr gint flig url:! '
" ,,,' .. 1 • •
beslutning om.
, f.lllo~øt1,1derende ',o., Martul. , tryk, "01!d htllllønmngnir.:ger Ændrtn.r ",
''
"
Et Dllldip.mIlfVU11P'!nSt,11"':
~~JIttI.iJml,n'.r..tt/ll:, JMrit'll,p8''''~ " Matia,~.lart.b1,",
'~~ ~ $:rih.. • ..ns- be4:)IZ'
DftDr I,:nt'lr
athtchnl' ~ ,,~
~,
rroe-.amme dag i lnlOrmilu..,. I.' 1IM'!f1Mfptgletar~Sta>-'I' Ilfrrudonr,haf AI!in. JideQ
.-..
OP, R~ det var hendes grop-pe,; I: d~te~d "Ved) .~VM ' 19M haft 3-.4 manisk", faser, i
pIInkt, da hilset gen'bnede i
der ..nllk"fff'de fllagvAbnene' " UnlVl!"!lteL'· ',"-' ','C' ". '~.,
: [', h'rilke .blln 'blAndt Illldet b...
ftt\U'ten af 1994. Han er i dag
110m en aikkerhl'dsforanstalf;..'1 i ,Martm Agerllt~tJarl,e~1" været hJPllliuti:v, ItrMtiv, og et' aF d" bclet~lllØ~l1\odll"rn.
ning undor et,antiracillt,illk, I lYRer mere falfllg' IlktiVlwtt IJldbJ.I!lldm1dø.... '
mer, dllt har Ilddet "t!DlfØl
nrrengllment - umiddelbart
~ere diakUSflioner og foredrag i
Det fremgAr "tlgtI/ro, ,nt "Ek.' Ingen af de perellner, snm and,
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DGIVNINGSGRUPPEN
REGNBUEN
EN GAMMEL GYSER
I begyndelsen af 1970-erne kom det i
Heidelberg i Tyskland til en voldsom konfron
tation mellem en patientforening af progressive
psykiatere og psykiatriske patienter på den ene
side, og den borgerlige statsmagt på den anden
side. Patientforeningen, der havde givet sig selv
navnet "Soeialistisk Patient Kollektiv" (SPK),
og som lovformeligt havde til huse på en
Universitetsklinik. blev tidligt om morgenen d.
"l. juli 1971 stormet af 300 svært bevæbnede
be0ente med hunde. SPK blev fordrevet fra de
res lokaler, medens politiet beslaglagde
behandlingsprotokoller og alt inventar, samti
dig med at man arresterede et stort antal pa
tienter. Det beslaglagte materiale er aldrig si
den blevet frigivet. og ligeså har den borger
lige statsmagt siden gjort alt, hvad den kunne
for at forhindre. at information om SPK kom
frem i lyset. l 1976 stormede politiet således
også forlaget Trikont. og beslaglagde hvad der
var af m'lteriale omhandlende SPK. Til histo
rien hører også. at SPK blev sat i forbindelse
med skudepisoder mellem politi og ukendte bi
lister. hvor den eneste sammenhæng var. at
skudepisodeme havde fundet sted i nærheden
. af en SPK-patients bopæl. Men dette var nok
til, at SPK blev set som en integreret del af Rate
Arme Fraktion. og derfor var at stemple som

terroristisk. Nogle samtidige avisoverskrifter
lød således: ..By-guerillagruppe omkring SPK
lægen dr. Huber", "Nervesyge studenter råber
på omstyrtelse", "Med ord og våben: aggres
sion som terapi", og "Kriminel forening. At
tentat planlagt"!

Ekstra Bladets forside fra
rl. 20. oktober 1993

REGNBUEN er en altemativ psykologisk rådgivning for mennesker i krise og
nød. Vi er organiseret som et arbejdskollektiv af psykologer og psykologistuder
ende. Det teoretiske fundament er den Kritiske Psykologi,foregrebet afKarl Marx
i 1840-eme og i sine grundtræk udviklet på "Freie Ulliversitiit" i Berlin i starten
af 1970-eme. Den Kritiske Psykologi er udviklet ud fra intentionen om en viden
skab om mennesket som sll~jektfor sit eget liv gennem samarbejdet med andre om
produktionen af de fælles livsfornødenhedel:
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r kegnbuen og Kritiske Psykologer * -------I det efterfølgende "retsopgør" i 1971-72 blev
flere patienter idømt fængselsstraffe på op til 3
år, medens en fremtrædende psykiater i SPK
fik 4 1/2 års fængsel for "misbrug af lægelig
autoritet". Hans "forbrydelse" var, at han som
ansvarlig psykiater havde sagt over fOL at al
hans tid skulle gå med interne kollegamØder,
og at han havde involveret sig i det direkte ar
bejde med klienter. hvor han forsøgte at hjælpe
til med en løsning af deres problemer ved at gå
ind i en ligeværdig dialog. Derved havde han
nemlig "via sin behandling politiseret, forført
og kriminaliseret de af ham afhængige patien
ter' efter et by-guerillagruppe- mønster".

REGNBUEN var beliggende i
Studenterhuset i Indre By, Køben
havn, fra sin start i 1984 og indtil
politistormen d. 20.oktober 1993. Idag
ligger Regnbuen på Nørrebro.

NUTIDSHISTORIE
Historien om Socialistisk Patient Kollektiv i
Tyskland er lærerig, også hvad angår danske
forhold. Her knap 25 år efter gentog den samme
historie sig i København: D. 20. oktober 1993
stormede over 100 svært bevæbnede betjente

.

_

med hunde Studenterhuset, og alt materiale,
herunder fortrolige klientpapirer, tilhørende de
anti-racistiske og socialistiske grupper _
Rådgivningsgruppen Regnbuen og Studerende
Mod Racisme - blev ulovligt beslaglagt. Be
slaglæggelsen blev foretaget af Lars-ErikAllin,
der var Universitetets jurist og Universitetets
kontaktperson til Politiets Efterretningstjenste
(PET), og som senere også afslørede af have
kontakter i Forsvarets Efterretningstjenste (FE).
Grupperne blev samtidig udlagt som terrorister,
og som kriminelle 'autonome' elementer. der
illegalt havde taget magten i Studenterhuset
med det formål med våben at omstyrte sam
fundet. En overskrift i ..avisen" Ekstra Bladet
lød således: "Vi skyder med automatvåben".
Og der var ikke den forbrydelse. som grupperne
ikke havde begået: økonomisk svig. opgivelse
affalske navne. produktion af vilben. delagtig
hed i bankkup og politimord. samt kontakt til
kriminelle udenlandske befrielsesbevægelser
Den ..store paranoia" greb om sig. Universite
tet lukkede Studenterhuset på ubestemt tid. og
Studenterhusets bestyrelse skred til udelukkelse
af Re"nbuen
O"b Studerende Mod Racisme.
b
Politiet trådte efterfølgende frem med sine be
viser: fundet af nogle kabel stykker, der med eet
blev danmarksberømte som ..slagvåben".
Kabelstykkerne var blevet efterladt i Studenter
huset i foråret 1992 i forbindelse med afhol
delse af et anli-racistisk møde, der blev afvik
let kort tid efter at en anti-racist og socialist
var blevet sprængt til døde af en brevbombe,
og et møde hvor een af oplægsholderne havde
mordtrusler hængende over hovedet. Det at
tænke i nødværge, selvforsvar eller modstands
ret, når uret bliver til ret, er åbenbart system
undergravende. Det skal så også nævnes, at
kablernes eksistens i Studenterhuset var kendt
på forhånd. Der havde været skrevet om dem i
Studenterhusets Husavis et halvt år før politiet
fremviste dem som "et stort våbenlager"!
Det mest ubehagelige ved hele Studenterhus
sagen var og blev dog den interne pøbeljustits,
der blev sat i værk af centrale medlemmer fra
bestyrelsen. På trods af direkte kenskab til kab
lerne - og brug af dem til nattevagt for at for-
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hindre det tredje indbrud på tre dage - valgte
man at føje "magten" for selv at gå fri. Ved
hjælp af løgn og misbrug af vedtægter tørredes
problemet af på Regnbuen og S tuderende Mod
Racisme - med bred opbakning fra midten af
det politiske spektrum og ud mod højre.

DEN SAMME SKÆBNE!
Regnbuen kendte godt til SPK's skæbne, da vi
i begyndelsen af 1980-erne satte os for at ud
vikle en herredømmefri og solidarisk terapeu
tisk praksis. Men før vi så Ekstra Bladets for
side - "Terrorist-rede på Universitetet" - havde
vi ikke forestillet os, at noget lignende ville

overgå os.
Vi var så naive, at vi troede, at der trods alt
måtte være plads til argumentation og viden
skabelige faglighed, og til vedholdende
udviklingsbestræbeJse efter menneskeværdige
fælles forhold. Og at den stadige kritik og selv
kritik ikke kunne føre til andet end en fremad
skridende proces, hvor det var muligt at nå hin
anden stadig mere globalt og på fælles frit land.
Og vi drømte ikke om. at den borgerlige be
kæmpelse afsocialistervarså fremskreden. som

ten af 70-erne: når der reageres mod systemer
og menneskers magt over andre mennesker, så
trædes over en grænse, hvilket fører til en kon
frontation med det givne overherrredømme
over den samfundsmæssige produktionsproces.
SPK blev udraderet, dets tanker kriminaliseret
- og det samme søges idag gjort med Regn
buen og andre autonome socialister. Men ef
tersom borgerlige statsmagter - på tværs af lan
degrænser - har så travlt med denne art krimi
nalisering, må der også spørges til, hvad der
gør sådanne "fremmedlegemer" som os farlige.
Hvad er det for en hemmelighed, hvad er det
for en viden, man er så bange for skal få tag i
en stadig større gruppe af undertrykte og ud
byttede mennesker i dagens samfund? Svaret
synes at være: når der opstår en kontakt mel
lem faglige og politiske sammenhænge, hvor
der arbejdes for udvidelse af demokratiet; når
viden sættes i sammenhæng med handling med
henblik på forandringer af de grundlæggende
magtstrukturer; og når der gåes imod "magten
tæt på kroppen" ved at sige Nej til den stærkes
ret og Ja til k~lektive sammenhænge, hvor
mennesker sammen søger at gøre verden be
boelig.

den viste sig at være,

I dag er vi ikke helt så naive. Vi har erfaret.
at hvordan den aktuelle politiske virkelighed
indeholder afsporede magtstrukturer. der hø
rer hjemme på den historiske mødding, som de
også er opstået fra: fascismen som organiseret
magt. Og i den grad fagligt indhold også frem
over er en forbrydelse i magtens øjne. vil vi
med rette være stolte over at være "forbrydere".
Det skider vi på.

PSYKOLOGIE"IS AKTUELLE VIDEN
SKABELIGHEO:
Sammenlignes psykologien og fx. fysikken
med hensyn til videnskabelighed, så består den
psykologiske videnskab af tlere og konkurre
rende udgaver af tyngdelove.

AT OVERVEJE
Som psykologisk rådgivningsgruppe har vi
meget overvejet, hvad der ville være sket, hvis
det ikke havde været muligt at fremstille kabel
stykkerne som et "opsigtsvækkende fund af
slag- og stikvåben". Men hvordan vi end ven
der og drejer det, når vi frem til, at det ingen
forskel havde gjort. Alt var nemlig kørt i stil
ling til "det endelige opgør med fremmedlege
mer" som os. På den måde deler vi skæbne med
Socialistisk Patient Kollcktiv i Tyskland i star
Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995
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Det er et almindeligt kendt faktum, at psykolo
gien som fag, profession og videnskabelig di
sciplin er i krise, og indtil nu altid har været
det. Det udtrykker sig på den måde, at der fin
des et hav afforskellige og konkurrerende psy
kologisk~ skoler om samme psykologiske fæ
nomener, og som alle kan bekræftige sig selv.
Dette kaldes også for "psykologiens videnska~
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belige vilkårlighed".
Så længe denne vilkårlighed hersker, bliver
udbredelsen af, hvad der er anvendelig psyko
logi - og dermed også hvad der ikke er det _
bestemt ud fra de givne personlige og
magtmæssige muligheder for at sætte sin egen
private opfattelse igennem.
En overvindelse af "psykologiens videnskabe
lige vilkårlighed" er imidlertid mulig, når der
tænkes historisk: hvordan er mennesket opstået
ud af naturhistorien, og hvilke livs
nødvendigheder har stået i centrum for den hi
storiske proces, hvor både samfundet og men
nesket som naturligt samfundsmæssigt væsen
opstår.
Et sådant arbejde med psykologien set som
en historisk videnskab blev påbegyndt på .,Freie
Universitet" i Berlin i starten af I970-erne. Det
foregik gennem anvendelsen af ,.den histori
ske metode" fra Marx. Og arbejdet er blevet
fulgt op rundt omkring i verden. Herunder også
i København. Det menneskesyn. der fremkom
mer. er mennesket som et samfundsmæssigt
væsen. der ved at skabe sine egne livsbetingel
ser. samtidig skaber sin egen menneskelige
natur.
Det er endvidere muligt at vise. at menne
skets psykiske processer - følelser, tanker, be
vidsthed mv - spontant virker i retningen af
delagtighed i den fælles produktion af de sam
fundsmæssige livsfornødenheder, og hvor det
er udelukkelse fra medindflydelse på relevante
livsbetingelser, der er den dybeste grund til
angst og til udviklingen af psykiske forstyrrel
ser.
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"Privatejendommen har gjort os scl
dun1lne og ensidige. at en genstand først er
1'01; nclr vi ejer den, når den altså eksisterer
som kapital for os eller umiddelbart
hesiddes, spises, drikkes. hæres på \'or krop,
hehoes af os. kort sagt: når den forbruges.
.. 1 stedet for allefysiske og åndelige san
ser er de/for trådt den sam, som hetyder
fremmedgørelse afalle disse sanser - nem
lig sansen fol' at have". Karl Marx 1844.

RADGIVNINGSGRUPPEN
REGNBUEN
Rådgivningsgruppen Regnbuen er udsprunget
af den fagkritiske tradition på psykologistudiet
i København i starten af 1980-erne, der aktivt
beskæftigede sig med den Kritiske Psykologi.
Man satte sig som mål at yde sit bidrag til en
psykologi om det sanseligt virksomme men
neske, som dette sammen med andre udvikler
sine livsbetingelser, lever, og herigennem bi
drager til skabelsen af de fælles livsfornøden
heder. En sådan psykologi er kritisk i dobbelt
forstand: Den er kritisk over for de betingelser.
som kapitalismen tilbyder mennesket idet disse
ikke fremmer. men hæmmer livsmuligheder
ved kun at stille menneske op overfor menne
ske i et konkulTenceforhold; Og den er kritisk
overfor den traditionelle p~ykologi, der som el
faktum sætter, at mennesket er udleveret til sil
samfundsmæ~sige liv, med kapitalismen sorr
menneskets højeste stade.

. mlag 9
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I arbejdet med en psykologi om det sanseligt
virksomme menneske - i stedet for kun at stu
dere mennesket som objekt, som tingsliggjort
- viste det sig også, at "psykologiens videnska
belige vilkårlighed" ikke var så vilkårlig endda.
Al traditionel psykologi løb sammen på det
punkt, at den omhandlede, hvordan mennesket
kunne og skulle tilpasse sig til dets rammer,
der endog blev opfattet som gnmdlæggende
upåvirkelige. Og særligt tydeligt var dette in
denfor området af psykologisk og psykiatrisk
behandling af mennesker, der er havnet i en
nødstedt situation. V ndersøgelser viste også, at
den traditionelle psykologi bestræbte sig på at
tilpasse mennesket yderligere til de betingel
ser, som de i forvejen led under at være udle
veret til. Den traditionelle psykologi viste sig
endvidere at være både arbejderklasse- og
kvinde fjendsk.

Og just inden stormen på Studenterhuset var vi
nået så langt med vores teoretiske arbejde, at
vi også kunne dokumentere, at vores arbejds
principper havde en værdi, der rakte ud over,
hvad en borgerlig tilgang til overvindelsen af
psykiske problemer og forstyrrelser kunne
fremvise.
Der ligger på dette område noget paradoksalt
i, at vores dokumentation indeholdt den kritik
af os selv, at der, hvor vi ikke havde været gode
nok i det direkte rådgivningsarbejde, det var

Ved razziaen mod
Sludenlerhusel beslaglagde
bode poiiiielog universifelel
papirer fro Regnbuen, bl.o.
deone slilse, som i polilie's
øine sikk,,' frar '~nel
udkasle/lil en lerrorplon.

Man satte sig derfor for i praksis at udvikle et
alternativ til den bestående orden. En gruppe
studerende arbejdede i flere år på at etablere
en psykologisk praksis, der reelt og solidarisk
kunne støtte mennesker i krise og nød, og heri
gennem trænge angst og psykiske problemer
tilbage. Dette projekt kom til at hedde Regn
buen. Men på trods af de velmenende intentio
ner, der lå heri, lød der mange protester. Som
studerende skulle man ikke tro, at man kunne
noget; og man ville helt sikkert gøre mere skade
end gavn - hvad vi havde svært ved at tro på,
når vi så hvordan det etablerede system dis
respekterede sine klienter. Desuden blev det
sagt, at vi tog arbejde fra andre socialarbejdere
og behandlere - hvad det også var svært at tro
på, idet utroligt mange gik forgæves alle ste
der, eller i måneder stod på venteliste, for så
senere - efter i en visitationsamtale at have
krænget alt personligt ud - ofte at blive afvist
med, at problemerne enten ikke var store nok
eller at de var for komplicerede!
Fra starten af rådgivningsarbejdet har vi arbej
det med udviklingen af en videnskabelig 'teori
om terapi', dels for selv at kunne samle erfa
ringer op, dels for systematisk at kunne give
vores erfaringer videre til andre i andre
behandlingssammenhænge.
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når vi var stødt på fascistiske logikker i bru
gernes eget livsrum, eventuelt mange år tilbage.
Vi stod derfor overfor at gøre dette til genstand
for fornyet teoretisk praksis: hvor havde vi
været og hvor var vi stadig blinde, og hvad

•

kunne vi gøre til overvindelse af disse menne
skefjendske logikker. når vi fremover måtte
støde på dem? Men så var det, vi selv blev ramt
heraf som gruppe - med den uoverskuelige
overlevelseskamp. dette kræver.

TERAPEUTISKE
ARBEJDSPRINCIPPER
De principper som selve rådgivningsarbejdet
fra sin start af har fungeret igennem kan koges
ned til to: for det første at arbejde på brugerens
præmisser, og for det andet at have total åben
hed omkring, hvad der styrer vores tilgang til
det materiale, der fra vores side bringes ind i
rådgivningssituationen. Vi går her ud fra, at man
som berørt af krise og nød fundamentalt må
gives mulighed for selv at være subjekt i sin
egen rådgivningsproces, ellers kan man ikke
bruge rådgivningen til at udvikle sit eget liv 
og uden denne medbestemmelse, og det her
med forbundne kvalitative mod- og medspiJ.
er rådgivning j bedste fald nytteløs, men uetisk.
og i værste fald direkte undertrykkende.
Disse arbejdsprincipper fra vores side står i di
rekte modstrid med nok 99o/c af al anden auto
riseret behandling indenfor det psykologiske
område. For her er det sådan, at personer med
psykiske problemer anskues som havende disse
af mangel på sygdomsindsigt - og behandlin
gen går så ud på at bibringe dem denne sygdom
sindsigt, af hvis mangel de uerkendt lider. og
som også er skyld i deres sociale prohlemer.
Behandleren ved her bedst - og på den andens
vegne! Et sådant behandlingsideal fra det etab
lerede systems side - et ideal omhandlende be
handleren som "urørligog autoritær"
kan da også kun bruges af personer i
krise og nød i samme grad som de fri
villigt og gennem tvang tilpasser sig
behandlingens fOlm ål - et formål be
handleren suverænt selv fastsætter.

Da vi ikke ser det politiske som et
valg. men som en konsekvens af at
tage sit arbejde på ordet som genstand
for faglig virksomhed, og fremme
dets samfundsmæssige udvikling, står
vi nu med, at vi ikke frit kan vælge,
"Menneskets egen
om vi vil rage denne overlevelses
Det er da også vores klare opfattelse,
sanselighed eksisterer førsl
at den udviklingsstøtte, som det trods
kamp kollektivt eller ej. Der er valgt for det sam menneskelig
alt
er muligt at få indenfor det traditio
for os - og vi har valgt at tage udfor
sanselighed i kraft af
dringen op som et socialpsykologisk medmenneskel".
nelle behandlingssystem, den hviler på
KOI!I~," 1844
problem, omhandlende muligheder
de behandlere, der aktivt bryder med
og betingelser for fagpolitisk anti-fa
behandleren som "urØrlig og autori
tær". Men gør behandleren dette - og gøres det
scistisk arbejde. Vi vil søge at studere magten.
åbent og solidarisk som psykiaterne i Sociali
som denne produceres i det små, hvor menne
sker splittes og bliver hinandens fjender, for at
stisk Patient Kollektiv gjorde det - så er det
forandre og fjerne magten i det globale.
også, at behandleren lægges for had indenfor
for egen faggru ppe, og systemets lange repres
sive og beskidte fingre begynder nu at rode efForum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995
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ter noget at marginalisere og udstøde een med.
En sådan solidarisk omgang med sine klienter
er med andre ord en farlig systemundergravende ting.

Regnbuen og Kritiske PsykoJ

de søger en tilpasning tit dem, som de startede
med kritisk at tage afstand fra.
Men vi har overlevet - nu på 9.ende år - og nok
først og fremmest på grund af vores
organisationsprincip og den historiske indfaldsvinkel til arbejdet. Fra starten af er der blevet
sagt Nej til magthierarkier og Ja til samarbejde
på basis af indholdsmæssig afklaring og fælles
berøringsflader. Og dette 'autonome' princip selvstyre, og på egne kræfter beroende arbejde
- er også nødvendig,hvis det skal blive muligt
at komme derhen, hvor de væsentlige træk i
det, man arbejder med, kan få lov at træde frem
og udvikle sig ud fra sig selv. Det er ikke muligt at tvinge udvikling igennem, men det muligt, at de principper, der bærer menneskeligt
samvær, er principper, der fremmer selvbestemmelse. det sandt menneskelige i dets kollektive egenart - for selvbestemmelse er kun mulig som en kollektiv proces.

SOM EN AFSLUTNING
Som arbejdskollektiv har vi altid skrevet så
meget vi kunne om vores arbejde.At oparbejde
viden og dokumentere er en del af projektet.
Små notitser om vigtige erfaringer og store teoretiske artikler - men kun sjældent er det også
blevet optaget i aviser og fagblade. Og til dato
er der ingen fagperson, der nogen sinde er gået
ind i en kritisk granskning af vores terapeutiske arbejde, hvad vi er kede af - for vi vil også
kunne lære af kritik. Men sandheden er nok den,
at etablerede sammenhænge har håbet, at vi
ville afgå ved døden i det stille. Og det gør alternative projekter da også tit, og som regel
senest når de når fem års alderen - med mindre

HOKUS POKUS...
Her følger et lille eksempel,
hvoraf der kan udledes en opskrift på manipulation.
Det handler om at finde forskellige brikker. at lave lidt om
på dem, og så bringe dem i en
sammenhæng, så de kommer
til at betyde noget helt andet.
Til sidst finder man så på en
overskrift. som læseren har i
baghovedet, mens vedkommende læser teksten.
Brikkerne i eksemplet er
følgende:
l) Aktivisterne i Regnbuen
har forklaret, at der var blevet
bragt kabelstykker
til
Studenterhuset, fordi man
frygtede overfald fra nazister.
2) I en TV-udsendelse blev
to aktivister fra Regnbuen
spurgt, om de troede på væbnet revolution, hvortil de svarede, at en revolution er til-

trængt, omend ikke i syne,
samt at hvis det en dag skulle
komme dertil. ville det nok
ikke være muligt at gennemføre den uden at gribe til våben.

'VI SKYDER MED
AUTOMATVÅBEN'

•

.:;=~,:=

og _
er begge p.ykologi.tuderende ved Københavns
Universitet, mens _
er magiøter i
psykologi med warnen fra
1987.

l , der ogsåoger -medlemmer af den autonome
gruppe, Studerende mod
Racl.me, forøvarede Rig
med, at våbnene .I<ulle bruge. til at beekytte .ig imoo
fasciøter.
I TV-udøend~lsen gav de
begge udtryk for, at væbnet
kamp var et af de midler,
man kunne bruge for at tage
kampen op mod det etablerede ay.tem.
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3) I et referat fra et møde i
Studenterhuset blev der for
sjov skrevet, at der på næste
møde ville blive demonstreret
skarpe skud med'storkalibrede
våben. På det efterfØlgende
møde blev det taget til referat,
at joken skulle stryges af referatet.
Disse tre brikker blandes nu
sammen, således at man ikke
kan se, om der tales om kabler
eller de ikke-eks_terende
automatvåben, og rubrikken
gives en opfundet overskrift,
der sættes i citationstegn, så det
ser ud som om det er noget,
regnbue aktivister selv har
hævdet. Og vupti: Regnbuen
• har bevæbnet sig med
, automatvåben, som de skyder
med, og vil bruge til at gennemføre en væbnet revolution.
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