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Regnbuen 25. marts 1992 

Til Studenterhusets bestyrelse. 

VEDR. VALGET TIL BESTYRELSEN PÅ SIDSTE GENERALFORSAMLING. 

Det er med dyb beklagelse, at vi - efter generalforsamlingen 
blev bekendt med, at Pelle B. blev indlemmet i bestyrelsen. Og at 
han endvidere på efterfølgende bestyrelsesmøde fik ansvar for to 
nøgleposter: nøgler og intern booking. At Pelle B. så ikke fik 
disse poster alene, ændrer ikke noget grundlæggende på problemet. 

Generalforsamlingen startede ellers i tillid. Der ville være 
fredsvalg, og ingen af os havde noget at udsætte på de opstillede 
personer - og vi gav tillid tilbage ved at tillade os at gå fra 
generalforsamlingen til mindemarchen om Henrik, der blev 
bombemyrdet. 
At andre så havde noget at udsætte på et af de opstillede 
bestyrelseskandidater, det var et problem de involverede personer 
tog med vedkommende, der så valgte at trække sig. Dette er helt 
fint, for hvis ikke der på forhånd er en art praktisk tillid, så 
må problemet tages op. At problemet ift vedkommende så ikke blev 
taget åbent op, kan vi kun beklage. Samtidig ligger der dog også 
et vist hensyn at tage til den pågældende. Men vi vil stadig 
mene, at det var en fejl, at det ikke blev gjort åbent i dette 
tilfælde. 

Mht Pelle B. der stillede op efter, at vi - og flere - havde 
forladt generalforsamlingen, så står vi i den situation, at der 
ikke formelt er noget juridisk angribeligt, men at måden det 
foregik på fra Pelle B's side er moralsk antasteliq. Og dette 
bygger videre på den mistillid, som vi har til personen Pelle B's 
indgåen i Studenterhuset på så grundlæggende punkter, at vi ikke 
finder at han arbejder loyalt med selve husets formålsparagraf: 
det studentersociale, faglige og kulturelle. Pelle B. gør rask 

.1"	 væk alle problemer herom til rent politiske problemer, til 
kampanliggender, hvor alle beskidte midler menes at gælde; og har 
også samtidig udtalt, at det tværfaglige er ham totalt 
ligegyldigt - det er ikke derfor han er her - selvom dette er en 
nerve i huset. Og desforuden har vi i forbindelse med konflikten 
omkring SMS's virke i huset gentagne gange været vidne til, 
hvordan Pelle B. bevidst taler mod bedre vidende og lyver sig, 
ikke ud af situationer, men ind i konstruktioner, der skal dukke 
og nedværdige andre. vi kender også til at møde Pelle B. som 
diskriminerende dørvogter i cafeen: mænd langt over 20 skal vise 
identifikation - en ren provokation - medens piger langt under 18 
får lov at komme. ind. Hyklerisk adfærd en ubehagelig 
indgangssituation for husets gæster. 

vi må derfor meddele den samlede bestyrelsen, at vi ikke har 
tillid til, at Pelle B. kan opfylde noget bestyrelsesansvar på en 
for os og huset bæredygtig måde. 

Regnbuen 
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EUROPA er et spændende sted at opholde sig i 
disse år. Næsten dagligt gennem de seneste to 

år har dette nordlige kontinent kunnet præstere po· 
sitive nybrud og en dynamik, der var fremmed i næ
sten fire årtier. Artier, som slæbte sig afstedi fast
låst ligegyldighed. Forholdene mellem Europas sta
ter forandrede sig aldrig, spørgsmålene på den politi, 
ske dagsorden var trivielle ogforudsigelige. Gen
opdagelsen al Europa i Europa har som elektrochok 
til en døende skabt impulser af liv, bevægelse og for· 
anderlighed. Et slag med tryllestaven ud af tornero
sesøvnen. En eventyrlig åbning for muligheder, som 
selv de største utopister havde afskrevet... 

'" men der findes de dage, hvor den nyvundne eu
ropæiske puls pludselig står stille og øjeblikkeligt el· 
terlader een i et svimlende tomrum med et d~jå vu 
fra et ukendt sted i 1930-ernes Europa. 

... sådan en dag var mandag, hvor resultatet fra 
pa.rlamentsvalget i Belgien blev kundgjort. Udover 
at' "live en understregning af, at nationalstaten Bel
gien er i total opløsning blevvalget en sejr for en 
række nationalistiske og ny-fascistiske partier. 

DET NATIONALISTISKE parti Vlaams Blok 
i det hollandsk-talende Flandern firedoblede 

stemmetallet og opndede syv procent afstemmerne. 
I den mske hovedstadAntwer en (med kno en 

alu ml Dn m ere m over 
procent af stemmerne oghJey dermed ~ens største 

arti. Et parti, der udover at ønske tot løsrivelse 
_a en e omen er s ær faCIS IS 
oghar en hjemsendelse af in van ere som ove 
llrogrampunkt symboliseret i partiets v8lgpl8.kater, 

er forestiller en boksehandske med påskriften ..Fol
ket Først... Partilederen a 'erBuiserets åriø" 

et anklaget lor at være medansvarliJf; for at lem
læste en indvandier med et baseb811bat. Uiseret 
nar åbent erkl et si ..stolt o er at væ e lasci ". 

I den to·sprogede EF-hovedstad Bruxe es 
hver tredje stemme til partier, der førte kampagne 
mod indvandring, og det nynazistiske Front Natio
nal fik over fire procent af hovedstadens stemmer. 

Det belgiske valg viste, at konflikten mellem det 
relativt velstående flamske Nord og det franske 
sværindustrielle kriseområde i Syd nu er så stor, at 
kongeriget reelt erved at falde fra hinanden. 

Den nationale (og økonomiske) Nord-Syd-konflikt 
i Belgien er ikke af ny dato. Men søndagens valg vi
ser nu klart, at de nationale opløsningstendenser 
ikke kun er lorbeholdt øst· og Centraleuropa. Det 
gælder ogsd for EF og Vesteuropa. , 

Den fransk-flamske konflikt minder faktisk på 
mange måder om den stadigt mere uundgåelige 
skilsmisse mellem tjekker og slovakker i Tjekkoslo
vakiet. Heldigvis minder den mindre om den gru
SOmme serbo-kroatiske skilsmisse. Men alle steder 
gælder det, at opløsningen af de tidligere national
stater kan føre til nye småchauvinistiske og ude
mokratiske stater. Et selvstændigt Flandern virker 
faktisk som et ret uhyggeligt bekendtskab i EF. På 
samme måde lår tanken om et selvstændigt og 
stærkt nationalistisk Slovakiet koldsveden frem på 
panden hos nabolande som Polen og Ungarn. 

Men ligegyldigt hvor uoverskuelige de nye stats
dannels~kan virke, bliver de ikke til at komme 

udenom i Europa - og sandsynligvis heller ikke i 
Vesteuropa. Den belgiske opløsning vil givetvis kun
ne foregå inden for rammerne af de specielle forhold 
mellem Benelux-landene - og senere inden for en ny 
regionalisering under EF-Unionen. Men er det lige 
så let lor de ty~ksindede i det italienske Sydtyrol, 
der nu vil arbejde lor en langsom tyrolisering al om
rådet? Hvad med Korsika? Grækernes forhold til det 
sydlige Albanien og Makedonien? Baskerlandet?
ogdet katalonske spørgsmål, som givetvis vil blive 
glødende aktuelt under olympiaden i Barcelona? 

HVIS ANTWERPEN bare var den eneste storby 
hvor de højreekstreme havde vundet fodfæste' 

såvar det til at klare. Måske kunne man endda gøre ' 
det til et interessant område for sociologiske under
søgelser af xenofobiens natur. Sådan er det bare 
ikke. Det seneste år har på tværs af Europa givet he
le rosenkranse af rædselseksempler. 

De t ske nynazisters magtopvisninger i Sachsen 
o ee s re . e ere e ar lers emmarch 
l memngsm ger og ve o v g senest 1 re~ 

menl har på grund af den særligt følsomme naturva· 
nen tro kunnet skabe helt særlige overslth!ter. Men 
udviklingen er mmdst lige så slem 1nabolandene. I 
Frankri har Jean Marie Le Pens Front National lor
n li udsen tetmames oru v enafetrac
rent r I som me em ver tre 
frans man 1 er. over nationalt at have me
get stor mdflydelse på fransk politik har de ekstre
~stlskmaft;m:nr§'mJm0ntrol over byer som 
NICe Ol; arse el y g. 

østrIgeren Jorg Haider, aer tidligere er blevet af· 
sat i Klirnten for pro-nazistiske synspunkter, har 
dette efterår gjort voldsomt comeback. Hans Fri
hedsparti stormede frem i hovedstaden Wien og har 
vundet store sejre i de sydlige østrigske liinder på 
utvetydig racisme mod østeuropæere og andre frem
mede. Sverige har fået deres Ian Wachtmeister og 
Nyt Demokrati med syv procent af stemmerne ved 
Riksdagsvalget, samtidig med at smågrupper som 
HvidArisk Modstand har bevæbnet sig. Polens valg 
gav sejre til obskure nationalistiske grupper osv. 
osv. Listen er lang. 

Desværre kan de nye bevægelser ikke afskrives 
som politiske døgnfluer. Der eri de seneste år, måske 
endda måned for måned, sket et beVldsthed.shed, 
der tillader de højreekstreme en politiSk perfidise ... 
nng, som mgen for bare fem ar SIden Ville have troet ... 
kUnne eno stå. 

Ansvaret for radikaliseringen ligger i høj grad hos 
de magelige og berøringsangste europæiske midter
politikere. Berøringsangstefor at tage flygtninge
og integrationsproblemerne alvorligt. Men nok lørst 
og fremmest magelige, fordi man har følt sig sikre 
på, at ekstremisterne aldrig ville være i stand til at 
appellere til mere end højest en tredjedel af befolk
ningen. Nemlig den tredjedel, som er økonomisk 
mest pressede i de vesteuropæiske totredjedels-sam
fund. Dette er russisk roulette i forhold til den histo
riske erfaring, der burde ligge i baghovedet på en
hver europæisk toppolitiker. En ny alliance bør ska-

I bes: ..Liberale, socialdemokrater, socialister, kriste
! lige og konservative forene Eder, for der går et spe
~ gelse gennem Europac(, SØS 

~vad ka n QQ gøre. 'l 
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IJiirg Angermiiller. RaIner Zech 

lAUS DER SACKGASSE 
DER SELBSTFESSELUNG ZU I 

IVERANDERTEN POLITIKFORMEN ·1
, I

Umrisse einer Politik als Kulturprojekt I
I 

!
I 

Iam Beispiel kommunaler Friedensarbeit 
il 
'~ I
:1 

Dieser 4. Band in der Reihe .GeselIschaftliche WidersprUche und Subjektivitiit: 
Moglichkeiten und Behinderungen VOn politischer Handlungsfiihigkeit.. des I: Projektes Kollektive-Autobiografje-Forschung ist ein Bericht iiber die Friedens
bewegung der BOer Jahre. Aber er ist mehr ais das. Am Beispiel einer stadt i 
teiJbezogenen friedensinitiative wird ein allgemeim~s Polltill.onzept theoretisch iumrissen und exemplarisch dargestellt: ..Politik ais Kulturprojekt"'. 
Hierbei handeJt es sich um einen politischen Ansatz. der sich aus der Lebensweise 
der beteiligten Subjekte begriindet, der von den BedUrfnissen und Interessen 
der Betroffenen ausgeht und der die Akteure in einen LernprozeB der Erwei
terung ihrer Handlungsfåhigkeit einbezieht. Das Buch ist daher iiber die unmittel
bare Thematik der Friedenspolitik auch .fur alle diejenigen von Bedeutung, die 
sich fUr eine andere, eine humanere Politik engagieren oder interessieren. 
ln diesem Buch wird die Entwicklung der Friedensbewegung sejt dem Ende des
lweiten Weltkrieges dargesteUt und der Zeitraum der BOer Jahre genauer ana
Iysiert. und zwar - dies ist die Besonderhejt - auf drei [benen: der sogenann
ten professionellen Bewegung bundesweit und iiberregional, des regionalen 
Bereichs Hannover und dabei exempJarisch fUr eine von vieJen stadtteilbezogenen 
Friedensinitiativen und zuletzt auf individueller Ebene, indem Selbstfesselungen 
und Lernprozesse von zwei beteiligten Subjekten beispielhaft dargesteUt werden. 
Jnsgesamt geht es darum, aus den Erfahrungen und Fehlern fUr die Zukunft zu 
Jernen. Selbstfesselungen zu analysieren und zu vermeiden sowie neue politische 
Handlungsalternativen zu entwickeln. 
Dieser Band ist zudem auch in forschungsmethodischer Hinsicht beachtenswert: 
Er ist die erste voIlstiindige und praktische Darstellung einer Anwendung der 
kritisch-psychoJogischen Methode der -Kollektiven-Autobiografie-Forschung... I 

ISBN 3-B9069~007-6 • 232 Seiten • 26.00 DM 
II 

Expressum Verlag - Seidelstl'". 6 - 3000 Hanno"Ver 1 . I ,- . \ ' ')
l-ætw,J-l<0 ril'CAl;c ~.~'-'l 

Rainer Zech 
(Hrsg.) 

INDlVIDUUM UND ORGANISATION 

ProbIerne gewerkschaftlicher Politik 1 

In diesem 3. Band des kritisch-psychologischen Forschungsprojektes -Gesel1
schaftliche Widerspriiche. und Subjektivitat: Moglichkeilen und Behinderungen 
von polilischer HandlungsHihigkeit" wird iiber Politikstrukturen der Gewerk
5chaft Erziehung & Vlissenschaft (GEWJ berichtel. Hierbei geht es im 
wesenllichen um das Verhiillnis der Subjekte der gewerkschaftlichen Politik 
zu ihrer Organisation. vor allem unter dem Gesichtspunkt der dort wirkenden 
SelbstJpsselungsprozesse und Blodierungszusammenhange. 
Die GEW hat sich in weiten Teilen von ihrer zu vertretenden Klientel und 
Mitg!!?~.L~ch~n ~!"'!tfr'?'lTlrlpt. Oie BerejtschafL in der Organisation Funktionen 
zu iibernehmen. JaRt immer starker nach. Mit diesen Problemen und deren 
Ursachen beschåftigt sich diese Veroffentlichung.
 
In einer ausftihrlichen Einleitung werden die Probleme und Herausforderungen
 
tier Gewerkschaften im allgemeinen und die Situation der GEW im besonde

ren dargesteJlt. Hier werden auch die leitenden Forschungsfragen entwickelt
 
und das methodische Vorgehen des Forschungsprozesses skizzierl.
 
Der inhaltliche Hauptteil des Buches befaRt sich mit Strukturproblemen
 
gewerkschaftlicher Funklionarspolitik. Dabei spielen der Geschlechterwider

spruch in tier Organisation und Abwehrprozesse von Verånderungsnot wendig

keiten eine lentrale Rolle.
 
In einem weiteren Teil wird zunåchst die Geschichte der GEW nach 1945
 
referiert. und anschlieBend wird die kompliziert-widerspruchliche Struktur
 
der Gesamtorganisation erlautert.
 
Ein Schlllllkapitel arbeitet die Methode der ..Gruppendiskussion- fUr subjekt

wissensrnaftliche Forschungsz'Wede um.
 

ISBN 3~B9069~009~2 • 240 Seiten • 24.00 DM 

Expressum Verlllg - Seldelstr. 6 - 3000 Hllnnover I 
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Nationaldemokratische Partei
 
Deutschlands
 

(Giinter Deckert)
 

I
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~ .. 

I 

"Bevægelsen" 
(KUhnen.komplekset) 

A: Den illegale kadreorganisation 
I 

B: Frontorganisationer. 
Deutsche Alternative (Hele BRD) 
Deatsches Hessen 
Nationale Alternative (Berlin) 
Nationale Liste (Hamburg) 
Neue Front (Tidsskrift) 
V.';I~wille (Tidsskrift) 

'~WA]
l I. 

r'--' 

Det yderste højre i BRO
 

Deutsche VolksUnion 
(Gerhard Frey) 

II I 

Deutsche Liga 
DVU- Liste D lidI. Deutsche Allian%: - Vereinigte Rec1tte 
(Valgforbund) (Harald Neubaner, Martin Muss"goag) 

.:
 

Republikaner 
(Schiinhuber) 

: De 
"p;arlamentariske!t. 

-- --- -1- - - - - --

Deutsche Jugend Bildungswerke 

(Ewald Althaus) 

I 
4 Ir (Friedhelm Basse' 
~ r, 
iFAP 

Freiheilliche ArbeiterPartei 

7~
'7 • 

(SiegfriedI., • 
Borchardt). ., 

- -!- -
! 

De øvrige 
militante 

Jiirgen Mosler 
Ruhr 

Nationale Offensive 
(Michael Swierczek) 

Div. andre lokale 
grupper 

I L _1- - l' 
l I 

Wiking Jugend HNG
 
Hilfsorganisation rur
 

Nationalpolilische
 
Gefangene
 

(Christa Goerth)
 

I 

ANS-Holland
I 

(Genit Et Wolsink) 

! 
'- British Movement 

rV
 
1 
I 

(Nahrath)1 
I 
IL ________ 

USAlUK 
Revisionisterne 
(David Irving) 

British National 
Party 

f .. -t.. 

l. " 
'. 
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USA 
NSDPrAO 
(Gary Lauck) 

Canada 
SAMISDAT 
(Ernst Ziindel) 

.
 

,I 
l -

J 
I 
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Natiollalistische Front 
(Meinolf Schiinbom) 

(liirgen Rieger) 

østrig
 
VOPA
 

Volks!reue
 
AuBerpar1amentarische
 

Opposition
 
(Gottfried Kiisse!)
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PRAKTIKEVALUERING Jesper Lund, socialpsykologi. 

Praktik i Lyngby-Taarbæk kommunes bistandsafdeling, efterår 1991. 
Praktikvejleder: Janne Graff. 

l. Mine ønsker og motiver; hvorfor dette praktiksted. 

Kravet om praktik som led i psykologistudiet opfatter jeg som en 
selvfølgelighed, men dette kraver ikke desto mindre konkret 
fremstået for mig som en formel nØdvendighed ift. studiet snarere 
end en tillokkende mulighed for faglig udvikling. Dette skyldes, 
at jeg i forvejen har en travl dagligdag, bl.a. med psykologfagligt 
arbejde og udvikling, et engagement, som jeg finder det vigtigt 
og spændende at bruge mine ressourcer på, og som på mange måder 
er svært at holde orlov fra i et halvt år. 
Men OK - praktikken skulle til. 

Mine Ønsker ift. praktikken var primært to: 

at arbejde i grænsefeltet mellem det sociale/organisa
toriske og det mere specifikt terapeutiske; med forholdet 
personlig/kollektiv handleevne. Dette i/med en gruppe, 
der så vidt muligt selv 
proces og målsætninger. 

har rådighed over indhold, 

at arbejde på kritisk psykologisk grundlag. 

Det viste sig i lØbet af min praktikpladssØgning, at det ikke var 
mig muligt at finde et sted, der levede op til begge disse Ønsker. 
Jeg forsøgte nogle steder, der syntes at leve op til det fØrste 
Ønske, men ingen at disse viste sig mulige. Da jeg fik tilbuddet 
om denne praktikplads, slog jeg - efter en introducerende snak
til, da det her så ud til at jeg kunne få opfyldt det andet Ønske; 
m:i,n praktikvej leder fortal te at kende til den kritisk psykologi 
og have denne som væsentligt element i sin praksis. Og måske var 
det her muligt også delvist at få opfyldt det fØrste Ønske. 

Med udsigt til dels at kunne udvikle mine færdigheder i (kritisk) 
psykologi i praksis, dels at undgå begrænsende grundliggende 
faglige/etiske uenigheder, valgte jeg at renoncere på mine forbehold 
overfor at arbejde i en stor hierakisk organisation. 

2. Praktikkens forlØb. 

De fØrste to måneder gik primært med at fØlge Janne i de af hendes 
arbejdsopgaver, som jeg som praktikant kunne/måtte del tage i. 
Dette f.ex. tværfaglige møder, socialrådgiverkonsultation. super
vision af "hjemme-hos"-psykologerne, revalideringssamråd samt 
deltagelse i to socialrådgivergrupper (dette uden Janne). 

Efter de fØrste dages præsentation af praktiske forhold og relevante 
personer havde jeg af egne opgaver i den fØrste halvdel af prak
tikken noget litteraturlæsning, egne reflektioner/sagsfremstilling 
samt udarbejdelse af praksisportrættets institutionsdel. At ud
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arbejde et overblik over institutionen var - omend ikke al tid 
lige spændende - nØdvendigt for at kunne overskue de processer, 
hvoraf psykologfunktionerne er en del. 

De sidste to måneder arbejdede jeg mere uafhængigt· af Janne, 
således at vi kun mØdtes omkring enkelte afgrænsede opgaver. Til 
gengæld gik jeg ind i et tættere samarbejde med andre medarbejdere 
i bistandsafdeligen. Jeg havde således flere selvstændige opgaver, 
bl.a. deltagelse i "hjemme-hos"-psykologernes møder, et par korte 
klientforlØb ("psykologisk vurdering") samt konsultationssnakke 
med en socialrådgivergruppeleder. Derudover havde Janne og jeg 
e~kelte opgaver sammen, hvortil jeg bidrog med oplæg/reflektioner. 

Endelig vedblev jeg gennem hele praktikforlØbet at deltage i 
revalideringssamråd, møder i den ene socialrådgivergruppe samt 
nogle af Jannes supervisions- og konsultationsopgaver. 

Denne sidste periode var ofte præget af "rigelig god tid", hvilket 
gav frugtbar tid til egne reflektioner og analyser. 

Hvor praktiksamtalerne , som der på intet tidspunkt har været 
problemer med at få aftalt tid til, i den fØrste periode primært 
omhandlede min indsigt i arbejdsgange og -metoder, kom de i den 
sidste periode mere til at tage udgangspunkt i mine reflektioner 
og fælles samt egne arbejdsopgaver, hvilket har givet større 
fagligt udbytte. Gennem hele forløbet er praktiksamtalerne desuden 
benyttet til udarbejdelse af tidsplaner/skema samt reflektioner 
over min indgåen på praktikstedet og bestemmelse af arbejdsop
gaver. 

Ved praktikkens start havde jeg tanker om eventuelt at organisere 
et projekt, som levede op til dele af det ovennævnte "fØrste 
Ønske" om at arbejde i grænsefeltet mellem det sociale/organisa
toriske og det terapeutiske. Dette opgav jeg i lØbet af praktik
forløbet, både på grund af manglende kendskab og kontakt til 
problemer og muligheder i området og grundet manglende tid; selv 
om jeg droppede det store arbejde med at komme ind i organisationens 
formelle og uformelle arbejdsgange, og dermed i hØj grad afskar 
mig for denne viden og muligheden for at lØse opgaver heri, ville 
fire måneder være betænkelig kort tid at projektere, starte, 
gennemfØre og afslutte et sådant projekt i. 

3. Min indgåen/samarbejdet. 

Min indgåen i arbejdet i bistandsafdelingen har været begrænset 
af forskellige faktorer, især: 

at min tvivl på egen indgåen i en sådan større hierakisk 
organisation viste sig begrundet. (Mere om dette senere.) 
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en del potentielle arbejdsopgaver har jeg været udelukket 
fra eller har jeg kun haft begrænset adgang til, bl.a. 
lederteammøder (som også Janne deltager i), "hj emme
hos" -psykologernes klientpraksis samt størstedelen af 
Jannes klientpraksis. 

at en del opmærksomhed og ressourcer er gået til de 
arbejdsfællesskaber jeg har udenfor praktikken. Udover 
at en orlov herfra ville gå ud over medarbejdere og 
brugere, ville det være absurd at droppe en spændende, 
lærerig og nyttig psykologisk praksis - til fordel for 
praktik. 

Min kritiske holdning til arbej det ibistandsafdelingen - som 
for mig er udviklet/klargjort gennem praktikforløbet - har umulig
gjort et gnidningslØst samarbejde. 

Ved aftalen om mi t praktikophold var der mellem Janne og mig 
enighed om at en del af min opgave skulle være at komme med kritik, 
men - indrØmmet - det har været svært for mig at udfØre denne 
opgave. (Mere om dette i næste afsnit.) 

Min indgangsvinkel til arbejdet har således været "uregelmæssig", 
afhængigt af de konkrete opgaver. En grov inddeling af mit udbytte 
af de enkelte arbejdsopgaver er som fØlger: 

I: Opgaver med begrænset fagligt udbytte. (Disse har for mig 
væsentligst karakter af empiri om lønarbejdsformer.) 

- mØder i socialrådgivergrupper
 
- samarbejdsmøder med skoleforvaltningen m.fl.
 
- mØder/supervision omkring et værestedsprojekt
 
- revalideringssamråd
 
- møder med "hjemme-hos"-psykologerne
 

II:	 Opgaver med væsentligt fagligt udbytte: 
- deltagelse i Jannes konsultation af socialrådgivere 
- egne klienter i korte afklaringsforløb 
- konsultation af/snak med gruppeleder 

Derudover nogle opgaver med vekslende fagligt udbytte: 
- supervision af "hjemme-hos"-psykologer 
- praktikvejledning/supervision 
- klientopgaver sammen med Janne 

4. Et samlet billede. Mit udbytte. 

Jeg er glad for at praktikken er ved at være slut. Det har været 
anstrengende - fx. blot det ikke at have et fast kontor - men 
også lærerigt; ikke overvældende i fagligt, almen psykologisk 
forstand, men i hØjere grad om psykologien som proffession på et 
lønarbejdsmarked, i en hierakisk organisation, i forhold til 
andre faggrupper. 
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Jeg er - som så mange andre i min situation - stØdt på et teori/
praksisproblem, som for mig at se i hØj grad skyldes, at der
også - handles udfra private begrundelser mellem egen position 
og opgaver stillet udefra. Heri gør sig også personlige interesser 
gældende som f.ex. at undgå fyring, at få flere timer/mere i løn, 
at få spændende opgaver, forfremmelse og magt. Det stiller særlige 
problemer at begribe og omtale sådanne begrundelser/handlinger på 
alment - "teoretisk" - niveau. 

Disse umidelbart ikke-almengørlige træk bæres af og formidles 
gennem organisationens formelle og uformelle struktur, f.ex. det 
juridiske grundlag for afgØrelser, rutiner/præcedens og private 
relationers store betydning. 

For denne organisation gør der sig det forhold gældende, at der i 
de sidste år har været en række usammenhængende, uforudsigelige 
og udemokratiske omstruktureringer, med den fØlge, at både "gulv
arbejdere" og mellemledere i hØj grad har opgivet at søge ind
flydelse på udviklingen af betingelserne for eget og fælles arbejde, 
udover forsøget på at fastholde det kendte og enkeltvis at få det 
bedst mulige ud af det givne. Dette giver ringe muligheder for 
samarbejdet, bl.a. i form af mistillid og manglende fælles faglig 
fdrholden. 

Forudsætninger for indgåelse i en sådan struktur er ikke blot
udover det psykologfaglige - af formel art (kendskab til det 
juridiske og organisatoriske), men også en viden om de særlige 
rutiner, samarbejdspartnere og - institutioner mm. Det juridiske 
grundlag for afgørelser (bistandsloven mm.) udgør en ramme, som 
udfyldes gennem skØn, kendskab til økonomiske rammer mm., som 
tilsyneladende ikke umiddelbart kan formidles, men må "erfares". 

Grundet bistandsafdelingens sammensatte funktion - fx. både støtte 
og kontrol i Økonomiske problematikker er forholdet mellem 
klient og (sags )behandler/system ofte præget af en begrundet 
gensidig mistillid, som også slår igennem i det psykologiske 
arbejde, hvor der ofte tænkes i "hvad er klienten ude på?". Et 
udslag af denne - i interessemodsætningen begrundede - mistillid 
er en disrespekt for klienternes Ønsker; ofte inddrages disse 
ikke i afgørelser af overordentlig stor betydning for klienternes 
liv - også i sager, der ikke kan afgøres entydigt ud fra jura 
eller præcedens. 

I
At arbejde som psykolog under disse betingelser kræver en særlig 
teoretisk/psykologisk tilgang, f.ex. den systemiske, som af Janne 
benyttes i et omfang, jeg ikke var forberedt på. 

Som det fremgår er jeg kritisk overfor det arbejde, der udføres 
på denne arbejdsplads. Men kritikken er svær at fremføre; den 
mødes ofte af kommentaren "det er teori - sig i stedet noget vi 
kan bruge til noget". Denne indvending mod kritikken er berettiget, 
så vidt kritikken rettes mod den gældende praksis under bortseen 
fra de større strukturer, den indgår i. Den gældende praksis på 
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praktikstedet er udviklet som et svar på betingelserne for arbejdet 
- og som jeg ser det: et ret præcist svar. 

5.' Ekstern supervision. 

Desværre har j eg kun kunnet deltage sporadisk i praktiksupervisionen 
på universtitetet grundet tidspunktssammenfald med opgaver på prak
tikstedet. Havde jeg ikke haft dels en privat organiseret praktik
supervisionssammenhæng , dels mulighed for at vende konkrete og 
generelle problemstillinger i de arbejdsfællesskaber, jeg ellers 
er del af, så havde det været nØdvendigt at prioritere tiden 
således, at jeg havde kunnet deltage på universitetet. 

Udover muligheden af at analysere muligheder og begrænsninger i 
den egne indgåen på praktikstedet , har disse (eksterne) reflek
tionsfora været af stor betydning for "fordøjelsen" af erfaringer 
til almen og overfØrlig viden. 

6. Generelle kommentarer ifm. organisering af praktikophold. 

Det er vigtigt at have en gennemskuelig og integreret placering 
i informationsstrømmen, således at man oplyses om møder, 
arrangementer, aflysninger mv. 

Arbejdsopgaver bØr så vidt muligt bestemmes og afgrænses. 
Opgaver uden indflydelsesmulighed bØr holdes på et minimum
under hensyntagen til nØdvendig information om praksis og 
teori. 

Det er vigtigt at søge kontakt til senere samarbejdspartnere 
så tidligt som muligt. 

Det havde været rart med en medpraktikant, evt. blot med ar
bejdsfællesskab på nogle områder. 



Hvad kan du gøre 

Kampen mod racismen og fascismen er en fælles kamp for indvandrere, flygtninge 
og danskere - en kamp for et sociatt retfærdigt samfund. Vi vil ikke være tilskuere til 
at flygtninge, indvandre og andre bliverofre for fascisternes og racisternes propaganda 
og vold. 
Du kan organisere dig i de anti-rascistiske grupper, eller deltage i aktioner, rive deres 
plakater ned, deltage i blokader mod højreekstrernisternes møder, male deres grafitti 
over når du ser det. 
Højreekstrernisterne har stOI1 set fri adgang til medierne, til gengæld er det et næsten 
lukket område for de folk, der ikke vil acceptere deres menneskefjendske politik. 
Derfor er det vigtigt, at få din fagforening, beboerforening, lokalradio, lokalblad osv. 
til at arbejde og kæmpe for at styrke den internationale solidaritet. 
MØD OP TIL DEMOSTRATIONEN D.2I.NOV. PÅ RÅDHUSPLADSEN KL.l7. 

Først hentede de jøderne 
men jeg gjorde ingenting, for jeg er jo ikke jøde. 
Da de hentede kommunisterne gjorde jeg ingenting 
for jeg var ikke kommunist 
Da de hentede fagforenings folkene gjorde jeg ingenling 
for jeg stod ikke i en fagforening. 
Nu er de kommet for al hente mig og der er ingen tilbage til 
at protestere. 

* BEKÆMP RACISMEN OG FASCISMEN
 

* STYRK DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET
 

Aktivister fra Fælles Initialivet Mod Raclspte, Elmegade 27,Kld. 2200 N.
 
Anli·imperialister i BZ, Ungdomshuset, Jagtvej 69, 2200 N.
 
Palæstinensere i Danmark.
 

BEKÆMP
 
FASCISME OG RACISME
 

DEMONSTRATION
 
Torsdag d. 21. nov. kl 17 fra 
Rådhuspladsen til Blågårdsplads 

Arrangører: Aktivister fra: F",ne.loitialivel mod Racisme. PaI""tincnscre i Danmark og Anti-impe
rialister i BZ 

Demonstrationen støttes af: 
Mellll afd.:· 12.13,14.15. Lager og Handel Kbh., Mu=rhejdsmlendene i Kbh.• SiD Kastrup. R.r og Blik 
Kbh., PMF afd.4, Havnearbejderne. fagforening Kbh., Dansk SocialIldgiver forening, Tag og Pap arbej
dernes fagforening, Fælles Initiativet mod Racisme. Internationalt Forum, Demos. DKP. Konununistisk. 
Forum. DKPlmI.VSU 



Fascismen kan ikke forandres 

Fascismen kan kunbesejres !!
 

Fascismen er igen i fremmarch over hele Europa. 

Meningsmålinger fra Frankrig viser at 32 % af befolkningen vil stemme på Le 
Pen's. parti Front National. I flere tyske delstatspariamenter er fascistiske partier 
som DVU og Republikanerne blevet valgt ind. 
Indenfor de sidste måneder har der i Stortyskland været mere end 1300 angreb 
på flygtningehjem. Fascisterne angriber med jernstænger, brandbomber og sky
devåben. flere mennesker er allerede blevet dræbt. Også i de andre europæiske 
lande foregår der dagligt mere eller mindre organiserede angreb på flygtninge og 
indvandrere. I Sverige. Norge og Danmark har organiserede facistiske grupper 
angrebet f1ygtningelejre.Den ekstreme højrefløj i Danmark er en kendsgerning. 
Den er repræsenteret ved grupper som Den Danske Forening, DNSB, De 
Nationale og National Partiet Danmark. 
Den Danske Forening er heller ikke blege for offentligt at 'afslØre deres tætte og 

ulovlige forbindelser til alle afdelinger indenfor politiet, så de har fri adgang til 
politiets oplysninger. 
Flygtningene er ikke de eneste der bliver udsat for fascisternes terror. I Danmark 
har der i de seneste år været adskillige angreb på forskellige venstreorienterede 
partier og organisationer, som fx. VS, VSU . SAP. Unge Mod Apartheid og 
DEMOS. 

Hvad vil fascisterne 

Fascisternes ofre er alleder ikke passer ind i deres vision om den stat, hvor kontrol, 
militarisering, ensretning og centralisering af magten er nøgleord; dvs. 
socialt dårligtst stillede, de handicappede, de gamle, de homoseksuelle.....alle 
som stiller sig ivejen for; at de stærke udnytte.r de svage, at de rige udbytter de 
fattige, at mænd undertrykker kvinder, at de hvide undertrykker de farvede. 

Sociale modsætninger. 

Den økonomiske krise i de rige vestlige lande betyder. at de står overfor nogle 
enorme sociale modsætninger •som de såkaldte" frie demokratier" hverken kan 
eller vil løse. De enkelte lande gør også hvad de kan for at udnytte den stigende 
racisme. i befolkningen, til at tage opmærksomheden væk fra, at de som ansvar
lige, ikke eri stand til løse problemerne med: arbejdsløshed, boligmangel, sexuelt 
misbrug af kvinder og børn, miljøforurening, lukning og privatisering af pleje
hjem, sygehuse, bØrnehaver, skoler... Det er den sociale nØd og utryghed der 
skaber fremmedhad. 
Men en anden vigtiggrund til at højrefløjen er i offensiven er, i Danmark som såvel 
i resten af Europa, at det er lykkedes politikerne, at splitte befolkningen op mod 
hinanden; flere flygtninge bliver lig lavere pension til de ældre. At Danmark 
faktisk har råd til både flere flygtninge og højere sociale ydelser, bliver tydeligt 
når folketinget hen over hovedet på folk, beslutter at der er råd til at bruge flere 
milliarder på en storebæltsbro, en øresundsbro. et motorvejsnet gennem Jyl
land..... som kun gavner kapitalens interesser. Et andet eksempel er politikernes 
evige lønforhøjelser til sig selv, vel at mærke, og sådan kan man blive ved... 

EF's flygtningepolitik. 

EF skal ikke bare være en politisk, økonomiskog militær union, men EF unionen 
skal have en direkte myndighed over de enkelte landes egne "folkevalgte 
forsamlinger". EF bliver en ny supermagt og alle borgere i Europa får endnu 
mindre at skulle have sagt. EFs Runde Bord (Round Tabel of Industrialist), hvor 
europas 45 største industribosser sidder. bl.a. Mercedes Benz. Shell, Volvo, 
Mærsk og Carlsberg. bestemmer næsten suverænt hvordan udviklingen i Europa 
skal forgå, meddet ene formål: at øge deres millionprofitter hvert år. 
Et af EFs vigtigste skridt, er at gøre det "åbne Europa"ti1 et lukket land for 
•·fremmede". I 70' erne lukkede EF-landene for indvandring og siden midten af 
SO'erne har de koldt og kynisk strammet reglerne for at få opholdstilladelse. 
Danmark har hele tiden fulgt med de andre EF-lande. Det gælder også de sidste 
forslag om at skærpe udlændingeloven, der betyder at indvandrere og flygtninge 
gøres til anden klassesborgere. 
At politikerne ikke skyr nogen midler overfor flygtninge, blev klart da de brØd 
deres egne love. for at forhindre tamilske familiesammenføringer. Løgnen om 
Libanon som sikkert land i palæstinensersagen, er bare et andet eksempel. Et 
tredie eksempel er Politiets efterretningstjenestes samarbejde med den Israelske 
efterretningstjeneste Mossad. 



DEBAT-TEMAER FRA SOCIALISTISK FORUM. 

A.	 Socialisme-perspektivet: 'fra utopi til tealpoli 
tik' versus 'fra realpolitik til utopi'. 
(indlæg ved Ernst & Morten). 

B.	 Erfaringer fra S.U. og østeuropa; økonomisk, po
litisk og kulturelt. 
(indlæg fra Jørgen Morten & Uffe). 

C.	 'Principper' for et socialistisl~ samfund. 
(seminaroplæg ved Jørgen). 

D.	 Socialisme-perspektivet og betydningen af kultu
relle værdier. 
(gruppeoplæg (soc.værdi) og Jeffs seminaroplæg). 

E.	 SocLllismen og behovenes problematik. 
(oplæg ved Kalle). 

F.	 Perspektiver for arbejdets udvikling. 
(oplæg ved Ernst, Jeff, Jørgen, Anne Grethe og Kurt). 

Februar, 1992. 
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uddrag	 fra; 
Alei9ter erowlev: 
"mE BX:i< OF 1lJE lAW 
liber AI.. vel leais sul:! fiqura CCXX" 

udgivet af Ordo TempI i Orienti3, 1990. 

"This b::ok was dedicated to roe (on April 8. 9. 10. 1904 EV) by Aiwass. a 
heiDl Wl1cse nature I do not fully urxierstarxl. b..lt lIIho described Himself as 
'the minister ef Hoor-~t' Cthe 1.Drd ef Silenee)." 

Fra C. 's irrlledniro: 

s 21: 
"This Bc::ok explaiDS the Universe. The elements are Nuit - Space - that is. 
tbe total of possibilities ef every kim - an::!. Hadit, any p::dnt Which has 
experience ef these possibi l ities. " 

''Every man ard evary woman is a star" 

!i 24f;
 
"All events Me equally lawful - 0Jrl every one necessary. in the long run 

far all of tiS. in theory; tut in practice. only ane aet is lawful for each
 
of us at any given moment Therefore tutY consists in determiniI"I'J to
 
experience tbe right event form one moment of cOl1SciCl..JSI1es9' to another.
 
Each aetion ar motion is an aet of love. the unitin:J with one ar another
 
port of 'Nuit'; each sum aet must be 'un:ier will'. chosen 90 as to fulfi!
 
ard not to tWMt the true nature af "the beeirg concerrted.
 
1he technical methcrls of .achieving this is to be studied in Hdgick. er
 
acquired by personal instruction from the Master Therion ard his app:>inted
 
assistant.9. "
 

531: 
''Evolution makes its charJ;Jss by anti--5ocialstic ways. The 'al:lnorma.l' tIldn 
'Who foresees the trerrl of the times ard adapts circ:um.stance intelligent ly. 
is often laughed at. persecuted. eften d.estroyed by the herd; b.J.t he ard 
his heirs. when the crisis comes. are survivors." 

s 32: 
"Every ne'rrf measure of the most democratic ard. autocratic governments iS 
Communistic in essenee. It is always restriction... ' FasciSlll. is like 
Comm1.mism., ard dishonest imo the l::ergain. '" The establishment of the Law 
of Thelema is the only way to preserve in:lividual liharty an::!. to assure the 
future of the race." 

Fra selve ",\l::Embarirqen"; 
10.
 
Let :my servants ha few & secret: they shal1 rule the many ard the known.
 

34.
 
fut she æid: the ordeals IfgudsdollJ. Jernbyrd)) I wrJte not: the rituals
 
shaH be halt known an::l half concealed: the Law is for all.
 

( .. ' the folk that not know me as yet .. ) 
18.
 
These are dead, these fe11ovs; they feel not. W'e are not for the p:oar ard.
 
sad: the lords af the earth ars oor k:il'l9folk.
 

2l. 
We have nothing with the outcast ard the unfit: let them die in their 
misery. For they feel not. Compassion :is the vice ef kirgs: stamp down the 
wretched & the weak: this is the law ef the .st.rorg: this is our law ard the 
joy ef	 the world. 

31
It Power asks why. then is Power weakness.
 

32.
 
AIso reaoon is a lie: for there is a faetor infinite & unknown; & all tlleir
 
words are skew....'\·iise. ((skæve. vredne))
 

18.
 
Mercy let be off: daJnn them. who pityl Kill ard tor:.ure; spare not; be up:m
 
them!
 

42. 
Refuse none. b.1t thou shalt know & destroy the traitors. I am. Ra-Hoor

Khuit; ard I am. powerful to proteet my servant. Succes is thy proof: argue 
not; eOfNert not; talk not ovemuchl Them that seek to entrap thee. to 
overt:..hrow' thee. them. attack without pitY er quarter; & destroy them utter
ly. Swifft as a trcdden se~nt turn ard strike! Ee thou yet d.eadl ier t.ban 
he!Drag down their souls to awful tonnent: laugh at their fear; spit upon 
them l 

Fra udgivernes efterskrift: 

'''Iha O.T.O. is dedicated to the high purpose of securiI"I'J the Liberty of the 
lrrlividual arrl his Ol"" her advancement in Light. WiSClom. Urrlerstan::!.iI"I'J. 
KnowleCg"e, ard Power. This is accomplished t..hrot.qI Beal,lty. Coln"'age. ard. 
Wit. on the Fourrlation of Universal Brotherhocd." 

"The strueture of the O.T.O .• like that of F'reemansenry ard. the aneiant 
mystery schools. is resed on a graded serieS of initiations. ar Degrees." 

"In addition to the official Ord.er iJ'l5tructioDS. m.any regional I...cdges. 
Oases ard. CMpe; offer supplementary classes, seminars ard study pl"'O]rams to 
their m.embers. 

The O. T. O. has active ::t:ranches in 2:5 eountries an:! issues several pericdi
cal9. journals ard. b.J.l1etins ineluding The Equinox. 111e OrifIdJ1JIIJ.e ard The 
Hagica] Lin),," 



Forum Kritisk psykologi 
c/o studenterrådet 
Krystalgade	 16, II 
1172 København K. 

TIL 
BIBLIOTEKSTILSYNET 
NYHAVN 31 E, 3.	 15.12.1991 
1051 KØBENHAVN K. 

ANSØGNING OM FORNYET PRODUKTIONSSTØTTE TIL TIDSSKRIFTET "FORUM KRITISK 
PSYKOLOGI - teori og praksis" (Journal nr. 871.2.102). 

vi tillader os hermed at ansøge om støtte til at skabe en ny række 
numre af tidsskriftet "Forum Kritisk Psykologi". 

Som nævnt i vores oversigt og regnskabstilbagemelding (21.2.1991) har 
vi overvejet, hvordan tidsskriftet fremover kan og skal udformes, så 
det bedst varetager sin funktion videre ind i 90'erne. vi er endt op 
med at ville prioritere 'praksisreflektioner' på i hvert fald følgende 
områder: 

1 - Fra rådgivningen Regnbuen/studenterhuset, der har arbejdet med 
psykologisk rådgivning siden midten af 80-erne, men hvor det først er 
nu, der ligger egentlige skrifter, der har en faktisk almenhed, der gør 
dem brugelig også for andre. En folder om rådgivningen er vedlagt, samt 
et oplæg "psykiatrien ud af lægernes klør - hvordan krisecentre og 
boformer" fra en høring, som Galebevægelsen for nyligt har afholdt. 

2 - Psykologi ift andre faggrupper. Hertil ligger allerede forskellige 
oplæg, der i skitseform er diskuteret med relevant udbytte. Til 
eksempel vedlagte "Skitse til problemet om de menneskelige behov", der 
primært er skrevet til sociologer, politologer og økonomer. 

3 - vi arbejder for tiden med fascisme/nazisme-problemet, af den enkle 
grund, at vi ikke vil forlige os med, at det vokser frem i samfundet 
igen. Til dette arbejde vil vi blandt andet oversætte nogle centrale 
artikler fra tysk, særligt af wolfgang Fritz Haug fra Argument-gruppen, 
samtidig med at vi vil prøve at skabe nogle nye oversigtsartikler 
omkring fascismeforskningens aktuelle stade gennem inddragelse af vores 
tværfaglige netværk og på tværs af de aktuelle faggrænsers vidensind
hold. 

Vores målgruppe med overstående vil udvide sig til også at indbefatte 
ikke akademiske miljøer. Dette har på den anden side hele tiden været 
vores formål, men vi må også konstatere, at det har været svært for os 
indholdsmæssigt at skabe artikler, der også konkret har kunnet bruges 
udenfor det specifikt universitære. Men vi har dog fået god kontakt til 
mange bevægelsessammenhænge. Denne kontakt vil kunne styrkes, når vi 
i tidsskriftet kan komme med artikler, der ud over at indeholde det 
mere fagnære, også kan bringe tværfaglige praksisanalyser af fælles 
kulturelle forhold. 

MANGE HILSENER FORUMGRUPPEN Iv. 

~ ~lAct..~ 
Cand.psyck.	 Kalle Birck-Madsen 

Bragesgade 18, I th 
2200 København N. 
31-81.37.88 
33-13.65.92 / REGNBUEN 
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TIL
 
STUDENTERORGANISATIONERNE
 
VED KØBENHAVNS UNIVERSITET.
 

KÆRE STUDENTERRÅD OG MODERATE STUDENTER. 

Ifm Studenterhusets videre udvikling vil vi gerne invitere jer til at 
deltage i husets ledelse og kontaktflade til såvel de studerende bredt som 
til universitetet generelt. 
Baggrunden for denne henvendelse er, at studenterhusets bestyrelse har 
vedtaget at fremme et forslag om "ekstern repræsentation af studenterorga
nisationer i Studenterhusets bestyrelse" til vedtagelse på først kommende 
generalforsamling, feb. 1992, således at relevante studenterorganisationer 
får fast sæde i bestyrelsen. Dette kræver en vedtægtsændring, men vi 
vurderer, at der vil være udbredt opbakning herfor. 

Anledningen hertil er flere. 

For det første har Studenterhuset endelig nået en organiseringsgrad og et 
aktivitetsniveau, hvis fortsatte virke kræver et mere formaliseret 
samarbejde med andre studenterorganisationer. Fælles vil vi, huset og jer, 
kunne yde mere til den fortsatte faglige fornyelse af universitetet, 
således at de studerende og universitetet også fremover aktivt er 
medudviklere af det generelle samfund i positiv retning. De kommmende års 
omstrukturering af mange grundlæggende samfundsmæssige områder - fx den 
stadige fornyelse af udviklingsfremmende forskeruddannelser/centre, 
løsning af arbejdsmarkedets strukturproblemer, aktiv takling af mil
jøproblemerne, arbejdet med det stadig tættere internationale samvirke, 
for blot at nævne nogle få - stiller også krav tilos, og kræver mere 
eller mindre af alle, at man fælles går ind i et grundlæggende arbejde med 
at skabe de kvalifikationer og de sociale strukturer, der også kan løse 
dem. Hertil har studenten en vigtig historisk rolle som kritikker, 
medarbejder og som en fremtidens fornyer. 

For det andet vil enhver udviklingsproces - som vi i huset meget ser 1990
erne som værende - også skærpe gamle problemstillinger, hvor splittelse 
fremfor samarbejde i perioder mere er reglen end undtagelsen. Kun den 

- fælles forpligtigelse til at tingene også bliver løst ordentligt, mao at 
det indholdsmæssige perspektiv hele tiden holdes for øje, vil kunne 
overvinde dette. Her tænkes på de aktuelle tendenser til decentralisering, 
både på det statslige som på det universitære niveau, der meget klart 
kræver, også af os, at det løses uden at den darwinistiske kamp for 
egenoverlevelse er det endelige resultat. 

Endelig - og for det tredje - har vi som studenterorganisationer også en 
masse praktiske problemstillinger til fælles, fx at der er de nødvendige 
og brugbare studenterfaciliteter til rådighed, institutmæssigt og på 
tværs. 

Til slut. 

De nærmere omstændigheder for samarbejdet mellem os må selvfølgelig 
diskuteres, blandt andet - såfremt I er interesseret, hvad vi meget håber 
- om I skal overtage pladser i den nuværende bestyrelsesstruktur, eller 
om bestyrelsen skal udvides. Selv hælder vi mest til det sidste, idet 
bestyrelsen i studenterhuset også er en arbejdende struktur indadtil ift 
husets mange aktivitets grupper. 
vi vil derfor foreslå et møde i Studenterhuset først i det nye år. Et 
forslag er tirsdag d.7.januar, kl.16. 

Med venlig hilsen Bestyrelsen 19.12.1991 
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KÆRE STUDENTERREPRÆSENTANT I FAGRAD, INSTITUTRAD OG FAKULTETS RAD VEJ 
KØBENHAVNS UNIVERSITET. 

rue1Studenterhuset i Købmagergade 52, ved Run,detårn, er ,aktuelt i en t 
situation. Oa vi ønsker med dette brev at ~nformere d~g nærmere om s~tua
tionen. Samtidig håber vi - hvis det ikke allerede er til~ældet - at kunnE 
vinde din aktive opbakning for en fortsættelse og udv~delse af huset, 
fremtidige virke. 
Situationen er den, at Studenterhuset har søgt om driftsstøtte fra, KU,.mer 
pga en skepsis fra lærerside, specielt ~ekanerne, e~ vores ansøgn~ng ~kkE 
blevet fremmet til endelig afgørelse. V~ har opbakn~ng fra Studenterradet 
og ~r~ de Moderat~ Studenter.. .
Samt~d~g har en pr~vat cafe-kæde h~nvendt S1g med et fors~ag,om overtagelse
af den allerede eksisterende cafe ~ huset, og med en henv~sn~na (af resten)
af Studenterhuset till.sal. Det er vores opfattelse, at en sådan løsn~ng, 
hvor Studenterhuset ikke selv driver cafeen, vil amputere huset på enhver 
led, idet husets åbne sociale side helt går tabt for studenterindflyde~se, 
Sidstnævnte forslag synes imidlertid ~t hav~ vundet opbakni~g fra lærer~~d~~ 
idet de heri ser en mulighed for at fa en, ~ forveJen for l~lle, økonom~ t~l 
at se bedre ud. 

Historien bag den nuværende situation er den, at Studenterhuset i årevis har 
lagt sig i forlængelse af de krav, som KU har stillet. FØrst fik vi huset 
i 1983, men det kunne ikke rigtig indvies/bruges, idet undervisninqsmini
steren ikke kunne finde ud af at give sin opbakning. Denne kom først ~ 1989, 
og huset udarbejdede straks en samlet plan for ombygning og drift. D~tte til 
et beløb i størrelsesorden 3-4 millo kr, fordelt over nogle år. T11 dette 
fik huset at vide, at en så stor ansøgning var umulig at fremme under ~E 
nuværende økonomiske forhold, og det blev foreslået at fremme huset V~E 
mindre ansøgninger, samt at huset fik professionel/semiprofessionel drift. 
Disse krav gik huset ind på, og vores sidste ansøgning gik på driftstilskue 
i størrelsesorden 350.000,-kr pr år. Med disse midler ville huset selv kunnE 
arbejde sig videre frem i en lang overskuelig årrække. Diverse ombygninger 
og udvidelse måtte så komme hen ad vejen, primært drevet frem af egne midler 
og egen studenteraktivitet. Nu får huset så at vide, at vores ansøgning er 
latterlig lille, og at det beløb, der skal postes i huset, for at det ka~ 
fungere som Studenterhus, er mindst 10 gange større. Heraf oaså dekanernE 
tanke om, at det måske ville være bedst at afvikle studenterhuset :i 
Købmagergade. 

Eet er at vi efterhånden føler os trukket godt og grundigt rundt i er. 
mane~e. Hver ga~g vi opfylder kravene, får vi n?gle andre (modsatrettede) 
at v1de. Økonom~en på KU er skrabet - det ved V1 - men i forhold til KU's 
sam~ede budget er.det småpeng~, so~ huset søger om, både i den lille udgaVE 
og 1 den store. V1 kan også 11dt s1dde med, at vi er blevet en brik imellerr 
fakulteterne QQ deres selvstændiggørelse, men hvor de enkelte fakulteter 
helt. glemmer, at det Oq71å er en fordel for dem, at der er et fælles 
saml~ngssted for alle stu er ende ved KU. Alle andre store universiteter i 
Europa har da ogsa-FOrlængst studenterhuse. 
Det andet er, at studenterhuset længe har været en god realitet. vi har 
overvundet. vo!es strukturproblemer; mange forskellige grupper fungerer i 
huset og r~~t1gt.m~nge stu~erende b~uger det dagligt. Der er også allerede 
et tværfag11gt m~lJø, og V1 synes v~ vokser videre fra dag til dag. 

get er. blevet nævnt, som argument mod Studenterhuset, at et sådant vil gå
1mod t1dsånden, hvor den stud~rende skal ud i virkeligheden. Dette var også 
et ~rgument, der bley taget 1 brug, da Studenterforeningen i sin tid blev 
afv1klet. V1. mener 1kke, .at.centralt studenterhus står i modsætning til 
d~tte. Tvæ~t1mod e~ det v1gt1gt, at de studerende samlet kan forholde sig
t11 og a~t1vt. arbeJde sammen om, hvordan det omgivende samfund bedst kan 
bJOuge un1yers1 tet og de studerende, allerede medens der studeres. Faktisk 
f1~der Y1, a t det nærmest er en forudsætning for en posi ti v brug af 
un1vers1tetet og af de studerendes aktivitet, at studerende på tværs af 
faggrænser sammen kan bevæge sig ud over universitetets mure - hvad der 
allerede er en realitet i Studenterhuset i dag. 

Derfor vil vi bede qig om ~t tag~ Studenterhus-sagen op i dit pågældende
råd. Desforuden er .V1 slet 1kke s1kre på, at der er en så massivafvisnina 
af Stud~nterhu~et 1 lærergruppen, som det ofte fremføres. Kig ind i huset 
eller r1n9, hV1S der sker yderligere, eller hvis du har brug for mere fra 
o~. Ende11g må du meget gerne støtte med underskrift og underskriftsindsam
11ng. . ' 

STUDEIlTERHUSET 6. DECEMBER 1991 
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STUDENTERHUSETS FREMTID l 

Studenterhuset ved Rundet~rn er en tværfaglig og tværpolitisk forening, som 
alle universi tetets studerende er "fødte" medlemmer af, og fri t kan benytte. 

Der drives cafe, holdes fester, arrangeres studiekredse og debatter. Der er 
skakklub , mørkekammer, øvelokaler m.m.; og forskellige faglige grupper 
arbejder aktivt i huset med deres fag, dels som inspiration tilbage til 
institutterne, og dels ud af huset med udviklingen af det omgivende samfund. 
Hvis du ikke allerede er med, gå med! 

Studenterhusets fremtid er desværre truet. Med din underskrift kan du være 
med til at vise, at der er vilje til og interesse for et centralt studenter
hus, hvor studerende kan mØdes på tværs af faglige, politiske og kulturelle 
skel. 

Flere underskriftssedler og andet materiale om huset kan fås ved hen
vendeise. Men send/aflever venligst underskriftssedlerne tilbage tilos 
hurtigst muligt. 

TLFNAVN ADRESSESTUDIE 



DET DtR MED LUND! 

Jeg var deltager i Lund; fra broen til Sverige og videre frem; 
denne by med nazi, vi skulle til. Byen var nærmest elektrisk og 
klamvåd, da vi ankom. Men der var en varme, der talte hinanden 
med. Det var et frihedens budskab. Vi handlede som menneskelig
hed. 

Nazi-en måtte vige, i en beskyttende ring af det svenske politi. 
Bagefter slog de os ned, skulle åbenbart demodestrere den 
afgørende forskel mellem international solidaritet og fascistisk 
sammenrend. 
Hvad fanden tillader "de" sig egentlig! På vej hjem, glade og med 
alle folkene i gaderne, og alle velkommen, kunne vi ikke få lov 
at gå hjem og feste, med dem vi kendte og de vi havde lært at 
kende. Nu blev det slagsmål i stedet. Politiets angreb fik tæsk 
tilbage tre gange i træk - og holdt sig så væk, på tid og 
afstand, med de af os, de fik banket, mange om een. 

Som magt gjorde etaten forkert, også selvom det borgerlige sveria 
nu skriger på vandkanoner og tåregas. Vi kunne have kontaktet 
vores fælles verden ved at blive ved at gå frie, men det ville 
I ikke - hvem I så end er og var, hold op med dette. I graver 
jeres egen grav. Næste gang er det jer vi må gå efter at isolere 
fra voldelige metoder. Men I lærer også noget fra jer: jeres 
manglende menneskelige væsen. 

Lund var en sejr i mere end een forstand. På natten, et par 
hundrede mennesker samlet i et gadekryds, stående uden sted 
sammen, og politiet forskellige steder rundt omkring. Hvad at 
gøre? At splittes, så får folk tæsk i gaderne - hvis det var det, 
svinene ville. Og hvordan vil nye klare en hel nat i en fremmed 
by uden at vide hvor noget som helst var og uden et sted at være. 
Den eneste handling var fælles at gå hjemad - med en anholdelse 
i sandsynlig møde. De Gamle valgte stationen som mål - der var 
endda et tog, der kunne nås på rimelig tid. 

Da Gamle lod sig anholde på stationen, med klø og bid - alle 
andre lærte at klare sig i nye grupper sammen på vejen frem. Alle 
med en frihedens fane mellem sig. Alle kom også hjem igen - men 
nogen senere end andre og mere eller mindre fysisk retstående. 

Det var bare flot - et indslag, et indbegreb, af sande menneske
lige relationer: den kollektive læreproces, der bygger det nye 
samfund op. 

k. 



Kalle 

A!fliCLAGEN 

VEDR MØDET I BESTYRELSESREGI I STUDENTERBUSET 
Predaq 31/01-1992. 

Undertegnede er blevet beskyldt for at have fremført synspunkter 
og foretaget handlinger mod pelle, der er faldet ham for brystet. 

I brevet (29/1 - 92) til dette møde nævnes 4 punkter, som jeg 
selvfølgelig gerne vil svare på. 

Punkt 1: 

Her bliver j eg bedt om at fremføre mit synspunkt på, at IIPelle 
skulle være fascistll. Det har jeg for det første ikke sagt, og 
for det andet er der ikke kommet noget nyt til, der gør at jeg 
vil fremføre det. Jeg skal blot til nuancering nævne, at Pelle 
gennem lang tid har sagt, at jeg har kaldt ham nazist - tidligere 
også for nynazist - men dette er heller ikke rigtigt. Mit problem 
er mere, hvorfor alle disse - afhængig af kontekst - vekslende 
ord mod mig. Jeg må derfor spørge om der hos Pelle er en kerne af 
noget andet bag disse. 
Rigtigt er derimod at Pelle igennem tiderne har pudset folk på 
mig, for at jeg skulle have sagt sådanne ting. Her er der to 
navngivne episoder: een hvor en Peter overfuser mig for det på 
1.salen for ca to måneder siden; en anden - i mandags - hvor jeg 
kommer forbi baren for at få en kop kaffe: jeg er ikke helt nået 
hen til baren, inden jeg hører Pelle og ser ham pege på mig og 
sige: "der går ham, der har beskyldt mig for at være nazist". 
Dem, der står i baren den dag, kan bevidne dette. 

At jeg ikke har reageret på ovenstående beskyldninger fra Pelles 
side handler om, at jeg opfatter det verbal-onani, der skal 
trække opmærksomhed væk fra den oprindelige sag mellem mig og 
Per. og at jeg vil bidrage til sløring heraf ved at lade mig 
trække i ind i Pelles infight. 

Punkt 2: 

Jeg bliver her bedt om "at forsvare/bevise, at SMS overvejende 
består af fascisterll. Jeg kan ikke komme på, at jeg skal forsvare 
eller bevise det - for jeg har ikke hævdet det. 
Det jeg derimod har gjort gældende, det er, at når formanden for 
SMS i et brev til bestyrelsen - december/januar - afviser at 
udlevere båndoptagelsen fra introduktionsmødet til SMS d. 
7.11.91, at så bliver det et kollektivt og fælles anliggende for 
alle i SMS, at de qua formandens udtalelse bliver taget til 
indtægt for den kritik, der er rettet mod Pers standpunkter i 
denne gruppe. Dette er almindelig jura - for det er ikke sådan at 
man kan forflygtige et personligt ansvar bare ved at henvise og 
henholde sig til en højere instans. Men gør man dette, så bliver 
det også denne højere instans - og dette som denne står for 
der hæfter for det. 



( 
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Jeg skal her nævne, at det er en stor kilde til forundring hos 
mig, at hele SMS qua formandens udtalelse ikke offentligt og 
fælles har ønsket at medvirke til en afklaring af, hvad der er 
fremført af standpunkter på mødet - som endog er en introduktion 
til SMS - og som kan drage tvivl omkring, om der her åbent indgår 
nyfascistiske metoder og ny-nazistiske tilbøjeligheder eller ej. 
Dette angår Per, som jeg heller ikke nogen sinde har kaldt 
fascist eller nazist. 
OVerhovedet skal j eg her sige - så det ikke kan udlægges mod min 
egen mening og betydningssammenhæng - at jeg med min kritik af 
Per, forholder mig til en handleside, der anvendes, og som jeg 
synes er problematisk - ikke til personligheden som sådan. Der er 
her en ganske afgørende forskel, for om noget kan man forandre på 
en handleside, ikke på en personlighed, der ses udstyret med 
iboende egenskaber. Nogen - ved jeg - ser personligheden som et 
bundt egenskaber af bestemt kvalitet, men dette er ikke mit 
synspunkt, så kritik af mig for at fremføre dette, er en kritik, 
der går forbi. Men er det, at en sådan "egenskabsmodel" skulle 
findes hos mig alligevel, så tager jeg gerne kritikken til mig, 
der hvor den hører hjemme. Argumentet mod egenskabsmodellen er 
nemlig, at den låser folk fast til "det de nu engang er ll , og 
dermed er udvikling umulig. og netop udvikling er en evne, der 
tilhører alt og alle. 

Det andet punkt omkring her er, at Per og undertegnede af 
bestyrelsen blev bedt om at mødes og finde ud af, hvad husets 
linie fremover ift det gældende problem kunne og skulle være. Det 
var fint; og jeg tog kontakt til Per, men han ville og kunne ikke 
mødes. Derimod sendte han en udtalelse af A.Crowley - "Liber 
LXXVII II - som han (Crowley) og Per havde skrevet under på, og som 
han mente, at hvis jeg også skrev under på samme, så ville sagen 
være ude af verden. Udtalelsen starter med IIThe law of the 
strong: this is our law and the joy of the world ll og det slutter• 

med et femte vers, der har følgende ordlyd: "Man has the right to 
kill those who would thwart these rights; the slave shall serve: 
love is the law, love and will ll • 
Denne udtalelse kunne og kan jeg ikke skrive under på. Den er 
historisk sort, elitær og totalitær. Jeg mener tværtimod, at 
mennesker har et særligt moralsk ansvar for svage og udsatte 
personer og grupper. 

Som sagen er her er det et bestyrelsesanliggende - måske videre 
et anliggende for stormåde, repræsentantskab og generalforsam
lingen - hvad man videre vil gøre ved det standpunkt, som Per med 
Crowley fremfører som handlenorm i huset. Personligt har jeg den 
modsatte opfattelse og har på denne grund gjort en udtalelse fra 
stormødet i december - liat det er en pligt at reagere mod 
nynazisme ll 

- til en udtalelse, jeg selv kan stå inde for. Jeg 
skal nævne, at det var den mest radikale udtalelse på stormødet, 
og at ingen markerede en uenighed på denne. 

Punkt 3: 

Det har ordlyden: IIpelle er blevet beskyldt for tyveri og at 
trække plakater ned og øve hærværk mod andres ejendom, opbevaret 

i huset. (frikendelse eller ej)ll. Hertil må jeg sige, at dette 
kender jeg ikke noget til. Jeg har senere hørt, at Pelle skulle 
refere, at han er blevet lovet tæsk af nogen fra huset eller 
maskegruppen. Heller ikke dette er noget jeg kender til. 

Punkt 4: 

Punktet lyder: liEr der blevet udøvet gruppe forfølgelse eller 
ej II. Hertil må j eg sige - og j eg understreger - klart j a. Og j eg 
vil tilføje: ikke bare gruppeforfølgelse, men direkte personfor
følgeIse • Og dette handler om mig - andre må snakke på deres 
vegne. 

For det første handler det om Per, der gentagne gange, på møder 
i husets styrende organer, har hetset mod kristne og fremmede og 
mod marxister. Ikke kun j eg har taget til mægle herimod - det har 
mange forskellige andre: og Per har også fået en IInæse ll af 
bestyrelsen og er blevet bedt om at dæmpe sig. Mit oprindelige 
brev til huset Ilvil vi have dette i vores hus?! II gik precist på 
denne handleform fra Per, som j eg fandt indeholdt en dyb 
disrespekt for andre mennesker og for omgangen mennesker imellem 
i huset. Hertil var der også Pers voldstrusler , som j eg ikke 
ville vide af. Man må kunne kræve at blive behandlet ordentlig, 
lige meget hvor man går og står: og det er her ingen undskyld
ning, at fordi man tidligere er blevet behandlet dårligt, at så 
behandler man også selv andre dårligt fremover. Tværtimod må man 
arbejde mere ihærdigt med at skabe bedre sociale betingelser, som 
kan ophæve de disrespekter, der udføres. 
Også Pelle er blevet kritiseret for at handle med disrespekt på 
møder i husets styrende organer. Ikke kun jeg har reageret, det 
har andre også, men det jeg særligt har reageret imod, det er 
misinformation og manipulation, fx at gentage den samme ufuld
stændighed igen og igen, selvom det påpejes igen og igen, at det 
ikke er rigtigt. Et enkelt eksempel: ifm repræsentantskabsfor
slaget på generalforsamlingens kunne Pelle fortælle, at der i 
pariret stod, at der skulle findes to fra hver gruppe til 
repræsentantskabsmøder - og dette havde grupperne i huset slet 
ikke kræfter til. Det blev påpeget, at papiret sagde een og en 
supleant. Men dette afholdt ikke Pelle fra at gentage sit flere 
gange, trods protesterne. På punkter som dette er det som om 
Pelles mål - hvad det end måtte være - helliger ethvert middel, 
om der så skal laves om på den fore fundne empiriske virkelighed. 
På det omtalte punkt er jeg også blevet kaldt "strukturliderlig lt 
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og det er så også OK. Man glemmer bare, at repræsentantskabsfor
slaget angik et vedtægtsbestemt organ, uden hvilket huset ikke er 
lovligt/modent til en samarbejdsaftale med universitetet. og ud 
fra dette sidste kan jeg næsten kun se kritikken af mig som en 
mod studenterhuset undergravende kritik. 

Selvfølgelig kan man komme til at gribe noget empirisk forkert og 
man kan komme til at såre andre ved sine handlinger, men der må 
som perspektiv være en fællesinteresse i at rette op på det - og 
ikke bare køre videre som om intet er hændt. For det er sådan, at 
de handlinger man foretager har betydning for andres liv og 
befindende, og for husets overlevelse overhovedet. Derfor er der 
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også en etisk fordring, der siger, at man må reflektere og kræve 
af sig selv, at det man gør ikke går ud over det menneskelige 
fællesskab med andre. og hvis man ikke selv kan finde ud af dette 
eller blive opmærksom på det lort man gør overfor andre, ja så må 
andre påpeje det overfor een. 

For det andet kender jeg fra den sidste måned til, at det ikke 
har været særlig behageligt at være i eller ved baren, når Pelle 
eller folk fra SMS har været der. Jeg er af flere blevet spurgt 
om, hvad jeg har på Pelle - og jeg har kun kunnet svare, at der 
er en sag mellem Per og mig, og at indholdet heri står i mit 
oprindelige brev til huset. stor var min forundring - jeg ved 
ikke om det er sent i december eller starten af januar, altså 
længe efter brevets offentliggørelse - da jeg af flere fra SMS 
får at vide, at dette brev kendte de ikke noget til - hvorfor j eg 
så fandt en kopi frem. 
I denne sammenhæng blev j eg også spurgt, hvad j eg havde imod 
jøder. For det første har jeg overhovedet ikke udtalt mig om 
jøder som sådan, altså vedr race, køn, etnisk og national 
oprindelse - så hvem er det egentlig, der hetser mod hvem! For 
det andet fik denne insinuation mig til at tænke over, hvordan 
det er, der bliver diskuteret og argumenteret i huset. Her kender 
jeg Pelles ord fra mange mange gange: liat fordi han er jøde er 
han ikke nazist". Her snakker Pelle med sig selv, upåagtet at 
nogen skulle have beskyldt ham for at være nazist - og dette er 
mig bekendt ikke tilfældet. Min kritik mod Pelle har - som 
nævnt ovenfor - gået på misinformation og manipulation. Denne 
sniger sig således også ind her. 
Så skete der det, at jeg fik at vide af flere forskellige, at 
Pelle til et bestyrelsesmøde skulle have refereret mig for at 
have sagt, at I'jøder skal tilbage til eller hører hjemme i 
Israel l

' • Det er ikke mit standpunkt, og j eg har ikke sagt det. 
Men belært af det med misinformation og manipulation, satte jeg 
mig for, at undersøge, hvad jeg kunne have sagt, der kunne og 
blev forvandsket på netop denne måde. Dette måtte for mig at se 
kunne give en nøgle til at få stoppet misinformation og manipula
tion. og her er jeg i den situation, at jeg kun har udtalt mig om 
IIjøde ll på een måde - som svar på Pelles egen gentagne bringen 
dette ord ind - hvad jeg også har gjort gældende overfor Pelle 
selv. Nemlig: at det - og jeg citeter mig selv - "ikke i sig selv 
er et argument at være jøde ift en konkret sag, man står overfor 
i en fælles sammenhængll. Det jeg udtrykker her er, at man ikke 
kan a~entere for et standpunkt vedr en fælles sag med 
henvisning til race, køn, national eller etnisk oprindelse, idet 
den fælles sag så forsvinder til fordel for race overfor andre 
racer, køn overfor det andet køn, national og etnisk oprindelse 
overfor andre oprindelser. Pelles argumentation overfor den 
fælles sag - som er Studenterhuset på det tværfaglige, studenter
sociale og -kulturelle område - er derfor ikke en indholdsmæssig 
argumentation, men en påpegning af, hvad han ser sine betingelser 
som værende. Og det er for mig OK, men ikke noget argument for, 
hvad man i fællesskab skal og kan finde ud af, qua at der indgås 
i og under de sammen betingelser. 

Jeg er llhvid ll , men derfor kan j eg da udmærket havne i en 
situation, hvor jeg mødes med kritikken om på "rød" indianervis 
at skalpere mennesker. At gøre gældende at jeg er "hvidll, og at 
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dette ikke kan handle om mig, det kan da ikke være et argument, 
der een gang for alle lukker en afklaring af sagen. Allerhøjest 
et udgangspunkt, hvor jeg i et sådant tilfælde må reflektere mine 
handlinger - og egentlig også i sidste instans ophæve mit eget 
"hvide" udgangspunkt, hvis j eg gør netop dette gældende som 
argumentationsfigur - ellers kan man ikke sammen gøre noget ved 
netop det eller de problemer. der er på tale. 

Der ligger i dette, at argumenteres der med, fx fra en side, at 
jeg er I'hvid", så sættes der automatisk en pol til det Ilhvide" 
menneske, om det så er et lIrødt", "sortIl , Ilgult .. menneske eller 
en anden farve. Og sætter man en pol, ja så får selvfølgelig en 
modpol, der ikke er identisk med, men som afhængig af situation 
vil blive fjende eller ven. Enighed skaber venner, uenighed 
skaber fjender. Problemet er bare, at det man står sammen i og 
om, at dette totalt forsvinder som sag, der forpligter alle at 
arbejde for - man kunne ligesågodt være et andet sted end 
studenterhuset, men det er man ikke i denne sag - og dette til 
fordel for stadig krig på skiftende fronter. Så længe Pelle nøjes 
med at argumentere som han gør, og ikke vil se og indse, at man 
kan være i huset på anden vis end hans - der når den fremføres på 
den måde ret beset ekskluderer alle andre forskellig fra ham selv 
- så vil pelle hele tiden have krig og kamp med skiftende andre, 
upåagtet at andre selv skulle handle på at være i huset ~ det 
i vedtægterne beskrevne om det studenterfaglige, sociale og 
kulturelle. Som Pelle fremfører sit standpunkt er det identisk 
med 'evig kamp om studenterhusets rum' - og mig bekendt er der 
ikke legitimitet til at være i huset, hvis det er er denne evige 
kamp man vil. 

En lignende strid har for mig længe gået igen på stormøder og 
bestyrelsesmøder. Jeg er blevet kritiseret for af Pelle, at jeg 
er en - jeg husker ikke ordene, men lad os sige - llunderlig og 
foragtelig person", fordi jeg ikke bare er venner med ham efter 
møder, hvor jeg finder mig svinet til og manipuleret med. 
Argumentet fra Pelle har været, at i Ilpolitik er der ingen faste 
venner eller fjender" - som også per nævner i sit svarbrev ·'Et 
kort forsvar .• " fra novenber. 
Jeg må til dette sige, at bestyrelsesmøder, stormøder og alt 
andet i huset ikke kan reduceres til politik. Husets grundlag er 
ikke - som tidligere nævnt - det politiske. og hvis dette er den 
eneste indfaldsvinkel, som Pelle eller andre kan finde ift andre 
folk i huset og til huset selv, så er der gået forkert, eller 
også må man demokratisk arbejde for, at vedtægterne bliver lavet 
om, så huset defineres ud fra det politiske niveau. Selvfølgelig 
er der politik i huset - det er der overalt - og ens handlinger 
har både politiske effekter, ligesåvel som de kan funderes 
bestemte politiske opfattelser, men husets fælles sag kræver, at 
man reflekterer disse personlige og individuelle baggrunde 
igennem, hvordan husets bedst kan udvikles - ellers bruges huset 
kun til egne, nærmest private, formål. 
Ud over dette har jeg det personligt sådan med at blive svinet 
til, at dette kan man ikke undskylde ved at henholde sig til, at 
man sad i en bestemt sammenhæng - fx et møde. Argumenteres der 
derfor sådan, så er det det samme som at vaske sine hænder - og 
konstant fralægge sig ansvaret for at forholde sig til helheden 
i ens handlinger. så er det også svært at være ven, hvis ikke det 

i 
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er muligt men helhed og gennemskuelighed - for man ved jo aldrig 
hvilke bagholdsangreb, der venter i næste sammenhæng. 

Og til dig personligt Pelle: at når du - som jeg oplever dig 
sender så meget fjendskab, foragt og had ud, at så må du 
selvfølgelig også frygte, hvad der kommer tilbage imod dig. Og du 
vil hertil være endnu mere udsat, når du - og dette på util
ladelig måde - reducerer de fælles mødesammenhænge i huset til 
noget rent politisk, og derfor ikke kan eller vil gribe fat i det 
fælles grundlag for at være her. 

Så har jeg spekuleret på, hvorfor dette møde er kommet i stand 
og jeg har også tænkt på, hvorfor du for en måned siden kunne 
visle ud mellem dine tænder, at igg snart eller inden en måned 
var ude af huset. 
Din bemærkning faldt efter to nye ting fra mig. De er nævnt i det 
foregående, men skal gentages: for det første at SMS som gruppe 
den juridiske effekt af formandens tagen ansvar for Pers 

introduktionsoplæg - bliver part i sagen mellem mig og Per (dette 
er for for ukontroversielt, men åbenbart ikke for dig, for du 
faldt over mig pga dette), og når Per så ikke vil arbejde med 
frem mod en fælleshed, så må du og alle andre i SMS-gruppen føle 
jer truet. I har faktisk kun - med mindre I vil gå med ind og 
afdække sagen, specielt omkring det omtalte bånd, som I stadig 
har muligheden for at udlevere - eet alternativ, og det er at 
tysse det hele ned og få mig smidt ud af huset. Nu er der flere 
i huset, der også er involveret i det omtalte "introduktionsop
læg", og hvis de ikke også vælger at glemme, ja så må der også 
gåes efter at få disse smidt ud. Det er faktisk en kæmpe opgave 
at stille sig for nogen i huset. Men den hænger præcist sammen 
med de ovennævnte måder, at argumentere på. Problemet er på den 
anden side, at huset eksisterer af andre grunde end denne 'kamp 
om rummet': det eksisterer for at blive udviklet i fællesskab 
og kan vel også kun overleve, hvis denne bestræbelse fastholdes. 

Den anden nye ting fra mig var, at jeg netop ved at finde din 
særlige måde at argumentere på - at argumentere ud fra et 
særstandpunkt alene - at fra da kan du ikke længere manipulere 
med mig eller via mig omkring det fælles i huset. Og dette 
betyder vel - sådan ser jeg det - at du taber en meget central 
handleform for det at være i huset - og du stilles derfor overfor 
at skabe en ny for igen at kunne handle. Det gjorde du ikke, og 
slet ikke på solidarisk vis. Du valgte tværtimod at søge at 
misinformere og manipulere bare endnu stærkere. Her bliver du 
ramt af dine egne våben, fordi jeg ikke længere lader mig fange 
ind af dem. Og den kritik, der her skal lyde fra mig, er, at du 
omgås dine personlige interesser på en meget problemtisk måde _ 
en måde der gør! at dette hus bliver til din personlige 
slagmark. og ikke hvad det i grunden er: et fælles studenterhus. 

som du Pelle - med din særbaggrund, jeg har en anden særbaggrund 
- må du koble den fra som bestemmende moment ind i det fælles, 
ellers kan huset ikke blive andet end dit eget martyrium. Jeg er 
stillet overfor en lignende problemstilling, i og med at jeg ikke 
længere er studerende. Selv vil jeg gerne prøve nye ting, men der 
har i alle årene været den ene krise for hUSet efter den anden, 
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og altid for få ressourcer, hvor der lå. opgaver, som var vigtige, 
og som jeg ikke så, at andre tog sig af, hvis ikke jeg selv 
gjorde det. Mange af disse opgaver har været en pine for mig, en 
slags tvangstrøje, men husets eksistens og overlevelse vil jeg 
kæmpe for. Her er også - for det meste - rart at være. 
Men når jeg er her, så er jeg også nødt til hele tiden og meget 
præcist at arbejde med, hvordan ~ kobler min særbaggrund fra i 
mine handlinger, og dette vil igen sige, at de eneste legitime 
handlinger fra min side, det er de handlinger, hvor jeg Jean 
stille mig på et studenterfagligt, socialt og kulturelt stand
punkt 1ft studenterhusets omverden. Og dette er også det 
perspektiv, jeg er forpligtiget til konstant at arbejde med ift 
huset. Heri ligger også, at dette kun kan fastholdes - dvs et 
ordentligt studentermiljø - hvis studentermiljøet samtidig 
bidrager til at bygge også verden uden om huset op på en 
konstruktiv måde. Kun således, vel, kan nye studerende få øje på 
huset, og omgivelserne tillade dets fortsatte eksistens. I alt 
dette kan jeg ikke se betimeligheden af racistiske, fascistiske 
eller nazistiske standpunkter overhovedet. Tværtimod må det 
demokratiske og det fælles styrkes. 

LIDT GAMMELT. 

Når jeg tænker tilbage på de sidste år i huset, så finder jeg en 
graverende fejl i min egen praksis. Jeg blandede mig - nok af 
frygt for at handle på egne interesser i huset - uden om den dis
respekt, som både du Pelle - og Per - kom med, da I første gang 
kom ind i huset. Jeg mente ikke det var min opgave, og j eg 
nøjedes med at samle de arbejdsopgaver op, der ikke blev 
varetaget, for at huset kunne fortsætte. Jeg blandede mig endda 
uden om den hetz I dengang kørte på mig, en hetz der bestod i, at 
jeg kuede Karl, der var en ny studerende. Som jeg husker Karls 
standpunkt var det, at alle husets grupper skulle være i og 
adIninstreres fra en cafe-gruppe, medens mit var, at grupperne 
måtte gå sammen om at få cafeen op at stå, men at cafeen ikke 
kunne bestemme over de andre grupper - det var et bestyrelses- og 
generalforsamlingsanliggende. Denne strid - som også var mellem 
Karl og mig - handlede ikke kun om mig, som det er blevet udlagt 
fra jeres side. Den kørte nemlig videre, om jeg var der eller 
ikke; og j eg var der faktisk ikke meget på dette tidspunkt - og 
Karl gik senere fra bestyrelsen, fordi han her var uenig med 
næsten alle. Jeg skal her tilføje, at jeg ikke er sikker på, at 
der overhovedet var nogen fra Regnbuen i bestyrelsen dengang, men 
der må vel have været een. 
Jeg blandede mig endda uden om beskyldninger for "venstrefascisme 
som det folk er, når de læser Information" (en gentagen udtalelse 
fra Pers side), som meget var fremme omkring generalforsamlingen 
for 2 år siden. Denne venden den anden kind til, synes jeg idag 
også er en fejl fra min side. 

Det eneste forsvar jeg kan finde for disse fejl er, at jeg har 
været for naiv i min tro på, at bare man holder fast i den tredje 
sag - det et sted er til for - så bliver det menneskelige med 
hinanden også godt. Jeg tror idag, at man i arbejdet hermed også 
må gribe, søge og kræve respekt i selve omgangen med sagen, for 
ellers synes den ikke at blive virkelig på menneskelig måde. 
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EN "UDVIKLINGSMODEL". 

Nu har jeg godt nok vist, hvad du kom med Pelle. Men alligevel. 
Du fortalte mig det i starten, du var i huset. Men jeg har ikke 
i min vildeste fantasi forestillet mig, at det, du fortalte, var 
det eneste du kunne få øje på i verden. 

Du fortalte mig om, hvordan man skal arbejde i verden, når man 
ønsker at påvirke andre. Øverst i hierarkiet sidder "profeten", 
der styrer det hele. Neden under er der en ring af støtter eller 
indviede, som du kaldte "dubai'er". Dubai'er så at sige profetens 
værktøj, hvorigennem han gør sin magt gældende. Aller nederst er 
der IIturisterne ll 

- det er de, der kommer forbi, det er nye folk, 
og som vil ind i varmen eller som vil have del i profetens magt, 
eventuel gøre ham/hende rangen stridig. Her sagde du så, at det 
nærmest er umuligt for turister at gøre dette ved direkte at tage 
eller søge at påvirke profeten: det er meget lettere, at søge at 
påvirke dubai'erne, sådan så de kan fremme ens nærmest private 
standpunkt. 

Jeg skrev ovenstående udviklingsmodel ned dengang - og den er 
sikkert mere primitivt udlagt, end hvad du gjorde. Der var dog 
noget i den, der skurrede for mig. Men jeg glemte det så igen. 
Set fra idag må jeg sige, at den meget for mig spejler din måde 
at være i huset på. Nu ved jeg ikke, hvor megen profet, dubai 
eller turist du selv er - men mig beskriver og forholder du dig 
meget til som ren magt - profet? - med Regnbue-folkene som mine 
dubai'er, og resten af huset som turister herfor. Du går så vidt, 
at når jeg gør mine meninger gældende fx om udvidet demokrati via 
det vedtægtsbestemte repræsentantskab, at så ser du kun mig som 
den magt, der søger magt på ny. Kan det dog ikke sive ind for 
dig, at netop repræsentantskabet sikrer, at aktive enkeltpersoner 
- hvem det måtte være - automatisk får mindre privat/individuel 
indflydelse. Ergo er jeg måske ikke helt den - måske nonde" 
profet, du hele tiden går efter at få udryddet. At det med 
repræsentantskabet udvidede/reelle demokrati begrænser dine 
muligheder for personligt, på den gamle manipulative måde, at 
fremme dine interesser på, det ved jeg udmærket, men jeg må squ 
gøre gældende, at du ikke kan tillade dig kun at ride dine egne 
private kæpheste. Er det her hunden ligger begravet for din hetz 
- er det demokratiet, du er ude efter? Jeg spørger! og måske er 
der endda mere mellem himmel og jord end profeter, dubai'er og 
turister: måske er der endog noget mennesker er sammen om, som 
ikke handler om magt, men om fælles udvikl ing. Netop dette 
sidste - fælles og ligeværdig udvikling om noget - er også helt 
fraværende i din udviklingsmodel - hvis den kan kaldes så - for 
den indeholder kun påvirkning. Hvis man endvidere - som din 
udviklingsmodel lægger op til - kun vil se påvirkning af verden, 
ja så kan verden ikke grundlæggende forandres. Og dette vil igen 
så sige, at det vi sidder med heller ikke kan forandre sig: et 
hus, een profet, mere er der ikke plads til. Og trommerummen om 
skiftende og stridende profeter vil gentage sig igen og igen. 

Hertil vil jeg sige, ligesom jeg sagde om det politiske: du kan 
ikke reducere huset til din profet-dubai-turisme-tankegang - du 
må forholde til det fælles sagslige for huset, og til at andre 

kan anskue ting anderledes end dig, samt at det er den utvungne 
ytring og det, at tage ansvaret herfor, der er vigtig, og hvor 
den demokratiske proces så må vise, hvilken retning husets 
udvikling skal tage. 
Jeg oplever at du handler som en stor skoledreng, der hele tiden 
gør din forurettethed gældende. og jeg siger dette ud fra 
oplevelsen af, at utroligt meget af - alt fra mig vel - hvad der 
siges til dig, det opfatter du som en personlig beskydning og et 
forsøg på at "knægte" dig, og hvis du ikke kan få det at passe 
ind i dette, så laver du uden blusel om på det. stop dog eller 
vågn dog op fra dette mareridt, som du konstant selv iscenesætter 
med dig selv som den krænkede part. Er du ikke klar over, at en 
villet krænkelse også sætter sig i kroppen som krævende ny 
forløsning og synd. Fremfør derfor dine interesser åbent, folk 
lytter altid i huset, for det er et åbent hus, når det mødes med 
åbenhed - men lad være med at gå eller klynke dig efter folk, 
hvad jeg siger for egen regning. Ikke at du skal lade mig være i 
fred - vi er uenige på mange punkter, og det er et fælles 
anliggende at være her - men du skal ikke behandle mig dårligt og 
nedværdigende, for noget andre måtte have behandlet dig dårligt 
for. Ud fra dette kunne det ligesågodt have været mig, der havde 
stævnet dig for de løgne. du udspreder om mig. Nu har jeg det 
sådan med løgne, at de siger mest om den, der fortæller dem - for 
mennesker tænker selv. 

TIL SLUT. 

Problemet om fascisme, nazisme eller ej, det finder jeg er jeres 
- dvs SMS's - selvskabte. Det, der fra min er givet til det er 
det grundlæggende spørgsmål om, hvad der egentlig foregik på det 
omtalte introduktionsmøde. Båndet vil I ikke udlevere, men jeg er 
blevet bekendt med - og har vidne på - at du Pelle har nævnt 
noget om noget problemtisk omkring Ilperkere ll fra mødet, og at det 
derfor vil være problematisk at udlevere det. Dette er en pro
blemstilling, som Per også er inde på i sit brev, hvor han afstår 
fra - på trods af bestyrelsens forlangende - at mødes med mig. 
Hvis - og jeg gentager: hvis - det er en sådan problemstilling 
altså en "perker11-problemstilling - der stiller sig i vejen for 
offentliggørelse, fordi den ikke er helt fin i kanten eller 
andet, ja så er det springende punkt jo lige pludselig blevet 
noget nyt, nemlig en racismeproblemstilling • Hvorfor renser I j er 
ikke eller tager den kritik og de konsekvenser, der måtte komme 
ved - med et dictum fra Niels Bohr - åbenhed? 

På dette punkt er sagen i hårdknude: jeg kan ikke rense jer for 
noget, det må I selv ved at handle anderledes. og I har denne 
mulighed. Er spørgsmålet om I vil? 

" 



KBH 2.1.1991
 

Hej Per. 

Del..... l j, gger et .o;.t Yk ke arbe j de og vent er oå os jvf brevet af 
13.12.1991 fra Studenterhusete bestyrelse. 

,Jeg vil derfor fore51~ at vi snart mødes. For.s l ag: t jo rsda(:: 
d.7.jan efter bestyrelsesmødet. kl.22 eller gerne kJ..21. hvi.:, 1 
er færdige til den tid. 

Jeg kan forstå p! et brev fra SMS-s formand tiJ Studenterhuset. 
at båndet fra omtsl te møde i SMS med dig som ~~nsvarl i~l forr::."-" 
dragsholder ikke ønskes udleveret. Dette må betyde~ at SMS tager 
det fulde ansval~ f 01- din sag - almindelig juridisk logik. som je0 

endvidere vil søge at undersøge nærmere i henhold til denne sag 
- hvorfor problemet nu er et anliggende mellem Studenterhuset 09 
SMS. 

Alligevel kan jeg ikke se andet. end værdi i~ at vi alligevel 
mødes om den pAI agte opgave. 

Hilsen 

PS: tag dog b~ndet med; det v i], k un k L.H"ine t j ene den næt"'m"S'I·n,r':~ 

afklaring i3f~ hvad det hele handler om. 

l' 
II t 
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4/1-92 e.V. 

Kære K. Birch-Madsen. 

Desværre viljegikke foreløbigt kunne deltage i STUDENTER-HUSETs møder, 
hvorfor jeg ikke kan komme på det foreslåede tidspunkt. - Du ville dog kunne leve op 
til Bestyrelsens beslutning ved simpelthen at underskrive vedlagte dokument (Liber OZ) 
og sætte det op i dette hus, f.eks. i Baren. Så ville der - klart og tydeligt - være sagt 
fra overfor alle tilløb til tOlalitær aktivitet, hvilker var hvad Bestyrelsen ønskede fra os. 
Liber OZ er udarbejdet som en selvkritisk hovedrengøring af de folk der tjente England 
i MI 5 og MI 6 efter sejren over Hitler. 

Hvad angå udlevering af bånd, mener min formand i SolBiergSelSkaBel ar det 
er udemokralisk at andre - tydeligt fjendtligt indstillede - grupper og personer skulle 
have ret til at øve selvtægt, censur og tankekontrol; vi kæmpede og kæmper jo netop 
imod disse ting, i hvert fald de af Os der er modstandere af tolalitære styrefoJI]]er. 

Jeg udgør selvet mindretal, som gerne udleverer materialet, hvis jeg kan få tm 
forhåndsforsikring om at du (og I) ikke bevidst misforstår min anvtmdelse af repressiv 
tolerance i den kamp_ - Hele talen om "afnazificering af LykkeHjulet" er et udtryk for 
den repressive tolerances taktik, ligeledes min anvendelse af benævnelsen "perker", der 
i mit vokabular er et udtryk for indvandrere slet Dg ret, inden de bliver "danske", hvad 
det så end betyder. - På båndet bliver der talt om en lang række "perker-folk"; og jeg 
bemærkede at det gjorde ondt på jeres privat udsendte medarbejder (Jesper) da jeg 
understregede at "danskerne selv er et perkerfolk". - Dette er i øvrigt sandt, "danerne" 
kom til dette område som indvandrere, der trængte store folkemasser vestover; de var 
altså betydc:1igt mere krigeriske end vore nuværende "perkere" . 

Da jeg altså ikke har tid til endnu en pointeløs diskussion med jer angående 
dette, ønsker jeg et forhåndstilsagn om: at man ikke bevidst vil misforstå denne 
repressive anvendelse af dette, desværre endnu, negativt ladede udtryk; selvom jeg 
naturligvis ikke er bleg for en diskussion af den repressive tolerance som social 
karnpform. - Lad" mig gøre opmærksom på, at jeg var med til at starte talemåderne "en 
flipper" og "at flippe" og til nrin sorg så disse udtryk forvandlede til negative 
affirmationer, jeg har altså lært denne metode på den hårde måde. 

I øvrigt vil mit foredrag blive genudsendt i løbet af sommeren og foråret, f.s.v. 
at SoffiiergSelSkaBet har fået en ugentlig sendetid Dg vil være i æteren på 87,6 
megahertz fra foråret. Her vil du (og I) hver uge kunne høre om den kultur I kalder jeres 
egen, og om de folk der har levet her i årtusinder, I vil også få en ganske sjælden 
chance for at stifte bekendtskab med det danske folks sagn, sange Dg myter, og det 
burde betyde noget, hvis I da overhovedet er seriøse når vi taler Dm historisk 
materialisme. - Bl.a. har jeg jo bemærl<et, at du bor i Bragesgade og end ikke vidste 
hvad en "bragesnak" er. Det er for dårligt kammera[, er der da slet ikke nogen dannelse 
tilbage på venstre-fløjen??? 

Med Venlige Hilsner: 

Per Åstrup Olsen. 

f!dt1/~f7ø:,,> 
, 

TRE ALlEN
 
PRESENCE
 

MAJESTY
 
REPORT
 

.[ ort~JS)~"4I1y I~ini i>"", ~uldly our d;ffer<n<~ "",rld-lOid. ,.,gwld
 
~u,"" i/ we ",.ro foomg ~n ah." 41tr..,1 fram ow4"de Ih;, ,.,g,ld. And
 
y.'. [as.t you, i. nol an olie.. forre .l,..,d~ am""ng u,'
 
- Prmd",' Ronald R.ag..... llnd J.,,,,,.I.. , .......... I~. UnlUd No"'.... N_
 
T.,i,. S.pr....b.. ZhIIU7. 

n........ oI.pubI"._...._•.,...,.n ........"''''''''..........
~ 

rU au' moelin! m G.n"";', Ih. U.S. Presjd.nl ""id linU if I~e ••rl~ 
fored an in"asi.n by .J:lr~l<Troslri.I •• Ihe Unll.d Slales and I~o 

50",.1 Union lIi~"ld j.in jorro. Io ''Pol .ud, ~n i"''RJion. 
_M,lo,1 Cn,b.,h.". '.ni;"oI .f JI••u.i'y f.""', (;,."J 1(",..1,. P.f..., 
Mo"o"", F.b",• .., 1~ 19117. 

WA"NING THIS OOCUMENT CO,",TAI."S 
rllEVIOUSlY TOP SECRETIMA)JC I,",FOn.'olA'l"lO,",. 

r"p... d b, An.nd •• ~ I"l. 

~?---~ A.. -t "~.:: 

~;...office Mmwrandum .. tlN~D 5"_.::.$ "GOVa...~,,-: 

ii!:~~~'_3-:~' .' .. "1I~~~~
 
.li'.-:~~ • .:;i..ø..r·~·1 ,,;;.,,__ ..1-' .... .7..f.'/~·· 1 .!(1(,I'J'_l.-r' ..... :-\ 

ii'~·;:~"·<cr::~_"'U~~h'" _.-, 
.ro ........ o..l l..::._ 

...._.I.:oS•• ~ ~ 

1.:1 ~I"rt\.lo 1'.:,.0..:\ .... 
,..."" .... ~ ••n~h" li:•• ,~.<l.......... l.l>a....
 

~~~:~~~ 
~r=-o.,. _ ......~~;;... 

""t:1Zt~;~~<.: ~ 
lCIIotU. ..,... ...•• 

...q_""la~ 
,; . 

~~~'iL{~ ..
 



LiherLxxvn 
[Book 77] 

# , 

"lhl' Iaw of 
lhe slrong: 

.lhis is our law 
and lhc juy 
uf thc world." 

-AL 1!:2 

"Du what \huu wih slHll! he thewhole uf lhe Law:'-AL 1:4.0 

"lIlOU hast no right bul lu do thy will. Do thai, and no 
olher shaH say nay." -AL H2-3 

"Every man and every wOl1lan is a slar."-Al" 1:3 

7hae i.1 IW god Iml malI. 

1.	 Man has the right lo live by his own Imv
lo live in lhe way lhat )", wilIs lo do: 
to work as hl' will: 
lo play as hl' will: 
Io rest as I,c will: 
lo die when mul hpw hc' \'1m. 

2.	 Man has lhe right to cal whal he will: 
to drink wbal hc will: . 
lo dwellwbere he wi1l: 
to move as he will on Ihe face of thc ('arth. 

3.	 Man Ims lhe righl lo Ihink wltal hl' lViII: 
to speak \Vhal he wilI: 
lu IVrite whal he will: 
lo draw, paini, earve, elch, mouid, h\lild as he will: 
lo dress as he will. 

4. Man has lhe right lo love as he will: 
"lake your fiU and will Dr love as ye lViII, 

when, where, and wilh whum ye will:'-AL 1:51 

5. Man has lhe right lo kil! lhose who would lllWml lhese ,·ights. 

"the slaves shall serve." -AL 11:58 

"Love is lhe !aw, love LInder wiIl." -AL 1:57 



ET KORT FORSVAR MOD DIVERSE ANGREB FRA KALLE OG REGNBUEN. 
AF PER ASTRUP OLSEN. EXAM. & MAG. ART. STUD. Sekr. S:M.S. 

Da undertegnede, Per Astrup Olsen, fØrst indfandt sig 
StudenterHuset blev jeg ganske forarget over den jernhårde het 
agtige holdning de lidt ældre tidligere studerende og brugere 
Huset havde overfor de yngre ini'tiv tagere. 

StudenterHuset havde dengang ca. tre aktivitetsgrupper: udov 
Regnbuen, brugte KØKS og KSF Huset med jævne mellemrum, og så s 
der en bestyrelse som overvejende havde repræsentation fra Regnbu 
(så vidt jeg husker), og som brugte Huset, og f.ek 
kopieringsmulighederne, dagligt. 

Jeg kom med et tilbud fra en lang række mindre forlag, bl.a. 
del socialistiske, spirituelle, kristelige, et muslimsk sa 
diverse bredere forlag. Vi tilbØd 60.000 Kr. samt muligheder f 
diverse studenterjobs, mod at vi kunne afholde et årligt ju 
bogudsalg med billige bøger specielt rettet mod studerende. 

Det var Regnbuens folk der hidsigt og hårdt jordede det 
forslag med henvisning til, at jeg skulle være en hØjre-lakaj og 
Huset havde en vigtig mission i kampen mod kapi talismen . - IØvri 
fungerede Cafeen ikke og skulle heller ikke komme til det 
forelØbigt. 

Dette var det andet punkt på dagsordenen ved pågældende møde, 
ung idealistisk ini'tiv tager blev jordet med en blanding 
poli tisk tæft, hetz og mistænkeliggØrelse, underbygget m 
psykologiske manipulationsmetoder af Regnbuens folk. Det var på d 
tidspunkt jeg besluttede at forsøge at gøre noget ved hvad j 
opfattede som en hØjst uheldig situation i StudenterHuset. 

Jeg var i rimeligt pænt tøj den dag, og fik af vide af KaI 
( fra Regnbuen (dog ikke indskrevet studerende) ), at man ønskede s 
noget lig med Christiania demokrati. Jeg har siden erfaret, 
dette var en politisk manØvre, idet det demokrati Regnbuen tal 
(og skriver) så meget om, ikke har det fjerneste med direk 
råddemokrati som jeg (og især Pelle) kender det, fra mange å 
arbejde i Fristaden; hvor ingen af Regnbuens folk iøvrigt 
overhovedet kan siges at have gjort sig fordelagtig"t bemærke 

Dog, dengang troede j eg stadig, at der var reelle betydninge 
den flom af ord, grovheder og personlig hetz der er flydt i en li 
strøm fra Kalle (under dække af Regnbuen) i de to år j eg har vær 
aktiv. - lad mig i den forbindelse kort påpege at Cafeen (eft 
mange hårde kampe med Kalle & Regnbuefolk) nu har åbent på al 
hverdage og står foran at få permanent bevilling, der er endvide 
nu 18 grupper i Huset. Stort set alle nye grupper har Bestyrels 
og jeg (samt især Pelle) måttet kæmpe ind i Huset i strid modvi 
fra Regnbuen. Det startede med foto-gruppen, fØrste gang Pelle ko 
hvor Kalle kastede sig ud i et foredrag om "STRUKTUR" 
"HIERAKISK" demokrati og om at "FASCISMEN var lige om hjØrnet" 

Efter en del bØvl var Fotogruppen endelig en realitet alligev 
og også Pelle var med i arbejdet. 

Jeg skal ikke gennemgå hele denne sag (og mange andre) her, bl 
påpege: at alle der er mØdt op med interesse i at del tage i Huse 
aktiviteter, mere eller mindre er blevet mødt, som om de angr 
Kalles personlige privilegier (som har omfattet overnatnin 
badning, spisning -: ja nærmest fast bopæl i Huset). 

Hver gang Huset stod overfor en udvidelse af aktiviteterne, 
når nye grupper (senest Debatforum) er dukket op, har Kalle ment 
det var på tide med en "strukturdebat". D.v.s. endelØ 
diskussioner hvis primære formål, som jeg har oplevet det, er 



,

I. 
1 

I. 

forhale egentlige beslutninger, at ophidse nye aktivister til vrede 
at forlade milj øet, samt at kØre forskellige politiske mærkesager 
(for det rØd-grønne parti?). Evindeligt har nazisme og fascisme 
samt andre uhyrligheder evindeligt skulle inddrages. 

Pelle, der er jøde, og jeg selv, har i mange år stået stærkt i 
kampen mod autori tære, yderliggående bevægelser, især politiske, og 
det er fuldstændigt absurd at anklage os for at ligge i med 
sådanne. Jeg har netop fremhævet mi t arbej de for bl. a. Forsvaret & 
Rigsrevisionen som typiske eksempler på, at jeg ikke er og aldrig 
har været yderliggående hverken til højre eller venstre. - Det er 
flertallet i det danske folk ikke, marxister-leninister medsamt 
nazister har ikke en chance i Danmark, så såre simpelt er det, ogsåI 
selvom det er en bitter pille at sluge for de yderflØj s 
socialister, der for godt 10 - 15 år siden fandt sammen med deI liberale og fremskridstfolkene om at "socialdemokrater var nogle

I vatnisser". - Jeg forstår godt Kalle og de øvrige "ny-venstrei	 venstre"-aktivister i Regnbuen, det er surt at se det hele falde 
fra hinanden, som jeg har sagt fØr (og som SF fornuftigvis er ved 
at indse) "Lyt til folkeflertallet hvis I vil være en del af

I 
folket! ", og vær lige klar over, at fordi den ene flØj falder 
sammen betyder det ikke at den modsatte vinder frem. 

Der er ingen af Regnbuens aktivister som er kendt i den 
, mtlige kamp (udenfor det politiske engagement) mod 
nationalsocialismen. Jeg har forhørt mig hos disse folk som jeg 
kender og har støttet i mange år. Det er ifØlge dem rigtig nok, at 
dette gespens rør på sig, men det er primært imod bØsse-milj Øerne 
at de er grove, og mod enkeltpersoner som har stået op for f.eks. 
jØder, arabere o.a. - Regnbuen har aldrig forsvaret disse folk i 
Husets demokratiske fora, Pelle og jeg har aldrig gjort andet - er 
det det der er i vejen? 

Man vil f. eks. ikke respektere den gamle maxim om at "i poli tik 
er der ingen faste venner eller fjender". Regnbuepsykologerne har 
fulgt en hØjst upsykologisk, men ganske velkendt hadsk extremist 
politik, hvor man hverken hilser eller deltager venskabeligt i 

'.'1 miljøet med "sine fjender". 
'I Der tales fra dette hold til stadighed om "fjendebilleder" og 

"voldstrusler" , hvem har uddelt hetzende løbesedler?? (Her er et 
fØrste svar). Hvem har smadret udstillingsmateriale? - Indført 
ekslussionsparagraffer og krævet udvisning? Hvem har været imod 
alle fremskridt for Huset? Hvem har talt om en fortidig politisk 
fej l tageIse som om den stadig var levende? Hvem taler klassekamp, 
L rsonlighed O.S.V. O.S.V. Hverken Tai-Chi eller S.M.S. 

I har tabt tricket med endelØse struktur debatter på gulvet! Et 
flertal af Husets brugere ønsker ikke timelange pligtmøder , men at 
arbejde i den pågældende aktivitetsgruppe og at komme i miljØet, 
derfor hetzer I nu, kære Regnbue. - Og hold op! - Jeres 
beskyldninger er uvederhæftige. - Det er rigtigt, at jeg, fra tid 
til anden, har fremhævet at nazismen burde strippes for alle sine 
insignia, her i blandt også hankekorset. - Carlsberg, Teosofisk 
Samfund & millioner af hinduister & buddhister har brugt dette tegn 
længe inden den tyske nazi-bevægelse prøvede at gøre det til sit 
tegn. En soldat der har optrådt som nazismen gjorde ville blive 
frataget sine "stjerner & striber" inden han blev fØrt til muren, 
og det burde være sket for længe siden. - Jeg mener ikke at NSB har 
ret til dette tegn, lige så lidt som KKK har ret til det kristne 
kors. - Dette standpunkt, som j eg endnu engang fremfører, er mi t og 
indgår ikke i S.M.S .. - . 

Lad os sammen vinde kampen for StudenterHuset! - Per Olsen. 



VIL- VI 
VEDR. SOELBIERGSELSKABET (SHS) OG PERSONEN PER ASTRUP OLSEN I STUDENTER

HUSET.
 

Ud fra den seneste måneds historie, med specifiy,{udgangspunkt i mødet i SNe
 
med Per Astrup Olsen (PO) som foredragsholder/mødeleder torsdag d.7 .11.1991.
 
er der grund til at stoppe op og overveje, hvad det er, at studenterhuse:
 
lægger såvel navn som lokalitet til. --- 

På ovenstående møde blev det fremført, at 1) nazi tegnet - hagekorset 

skulle rehabiliteres; samt 2) at det var de kristne og de fremmedee:
 
skyld/anliggende, at den danske folkesjæl er ødelagt. Mødet blev optaget pz

bånd - et bånd der må frem i lyset til nærmere analyse.

På et senere repræsentantskabsmØde i studenterhuset blev der fra PO og ande~
 
side nævnt det uhyrlige, at de var blevet beskyldt for ny-nazisme, hvad de
 

'godt ville renses for, specielt af undertegnede. Dette var ikke muligt: ny
nazisme-bestemmelsen stod for egen regning. Men stod de to punkter fra mødet 
ej til falsifikation af vedkommende personer, så vil det være en be
stemmelse, der nærmer sig. På samme møde blev der fremsat en ny voldstrussel 
(den første stammer fra generalforsamling i huset, okt 91, hvor PO siger, 
at han "ikke selv vil slås, det har jeg folk til"): at han "er højt
klassifiseret militærperson, der er udstyret med retten til at anvende den 
fornødne vold, hvad han vil gøre, når nogen stiller sig i vejen for hans ret 
og rigets sikkerhed". Desforuden kan PO sige, at han er "kommet i huset for 
at vinde kampen" - det er "derfor han er kommet" - og "taberne er marxister
ne, kommunisterne og socialisterne". Til dette sidste er at bemærke, at 
denne arGumentations figur er nazisternes i 3D-ernes Tyskland.
Mht til de to punkter fra mødet d.7.ll.l99l, så blev de både imødegået - men 
lad os høre båndet - 9Q accepteret ud fra, at "hankekorset" - som hagekorset
også blev omtalt - er et gammelt solsymbol, som nazisterne ikke skal have 
monopol på. Sammenholdes dette med fjenden som "marxister, kommunister og
socialister", så er figuren ny-nazisme ikke bare en fantasme fra PO's side. 
men realitet at handle ud fra, fra vedkomme~selv! 

Nu er alle disse "fjender" ikke nye: diverse grupper i huset er til~tadighed 
fjender på den ene side, det skifter bare fra møde til møde, hvem der må 
lægge ryg til; på den anden side tages samme "fjender", på skift, af PO til 
indt~gt for den ytring, som han måtte have, på den sag eller det emne, der 
er tll deba~ l sammenhængen. Det skal nævnes, at de omtalte sammenhænge ikke 
er sludremøder over en uformel kop l<affe, men møder i studenterhusete:
styrende organer. 
O t' d "f" " 'kk' .
v~ns aen e _lgur -~. e l slg selv at have et standpunkt, men at bygge
d~c op ved på den ene plde at trække andre grupper ind til dækninG. selv orr 
dlSS~ grupper beder Slg fragedt, .og på den anden side systematisk at have 
e~ fJen<!-epol -: er ~ en hlstorlsk kendt figur: det er fascisternes måde 
tll :can.lpulatlvt at søge ::-,agt over en social platfer::-, nå, unåagtet hva." 
~ndre matte mene orn, hvad dat hele handler om på demoJ:ratfsk vfs: en Derso~ 

,en stemme, en gruppe - en repræsentant, eller hvordan nu demokratiet i det 
~~gældende organ er bestemt gennem den samlede demokratiske pro=es. SætteE 
~tte sammen m:d de genl:ag!"le v,?ldstrusl?r, så er billedet sluttet: PO 00 

dermef SHS, der. har. ham l ~ln ml~te, e~ ll:ke bare en trussel, men tilhøre~ 
den J;.-storlske ~~Jrtld, der l.kke vllle llvet, ;;Jen kun fascinationen af volden 
og a~ ~enneskellg de,truktlon ud .fra u~valgt race/folkesjæl eller privat
b~tYdnln'l'. Denne~ fortld døde med .Hl tIer l 1945 - og kan det te ikke erkendes. 
m mal! g a•. ud. a~ trække luft,. fll!de ud af at det er fortid, hvorfor også
sa~tl;ge ~acsls;lske og ny-naZlstlske forholdemåder må høre op ner "NU" -O~ 
hVls_lkke m~n ;ll dette - eller selv vil gå - må studenterhuset ekskluder~ 
gettk~ ~r~ sln.~latfor~ ~den tøven. Karantæne af års varighed som studenter
usa~t~v2st ma være m2n2mum under alle omstændigheder. 

Mht hagek.orse.t så er 3D-erne og 4D-erne foregået· det er historisk Oll 
rnenneskel~gt lllegifrmt; og førs~ tusinder års gang fra da af de~ samtidig 
bærer dets forvoJe;}:e smerte på den menneskelige eksistens' som'" et indr~ 
fo~~old.af kolle~tlv smerte ~lle menn~sJ:erog verden imellem kan nogen sind;' 
grl e ~: dY,?,t, a c m'7nnesker l off entllghed kan dvæle i dets eJ:sis tens igen.
Den~e ~~em"ld er fJern og uden nOGen som helst aktuel betYdning Kun a~ 

mnfaZ~St~den SOh . magt. er sket og det må aldrig glemmesl har betYdnl;~cr' for d~~ 
rew ~ ens :l.storJ.€ f :ier }:an og skal sJ:rives fra idaa a.f. - 

At b~uge hag~k~r,et l sammenhæng me~ fjendebilleder-vil endvidere aldria 
m~re være rr:Ul,...2 g 

l.- l lyset af rnenn;eskel1.g resp€l:t for livet - for er der nocret 
llvet h~ndle_. om, så er det llvet selv. Den nuværende formand for SMS _ 
Martln . - ma derfor også gå fra studenterhuset nå grundlag af følGende 
repræse;;tantskabsudtalelse: "Vi ved lO alle -Ile h' -r hvad d--t dr- '- - , om· 1 d . l . - ~. o. - "= , .;:; <;;:; , <;;:; r s· g 
M 

• yo en. og" ....man:l.pu at:l.onep ne,den unde!"". Ja - det 7ides - DC' derfor ~r 
art:l.n og5a gact forkert I bade l ~t"deJ.+-~~~1.._·,s;::o 'l..": s~o'-": sJ- ''irr ..... '-' ~ \.''-_~'u. -'::j . 

9('). lJ J CA / 



Til INTERNT brug	 December 1991 

Økonomisk / historisk oversigt for Studenterhuset 
1983-1991 

'83: "Universitets Pub" fallit. Nøgler til Købmagergade 52 overdrages til de stude
rende. Huset er indrettet som kantine og er uegnet til anden brug. Københavns 
Universitet (KU) går med til økonomisk støtte i 3-årig periode. Første rate 
(ca. kr. 300.000,-) udbetales i december 1983. (Herfor købes bIa. repro
master, kopimaskine, filmfremviser.) 

Begyn. 80'erne - '88: 
Haarder lukker for KU' s "kasse", med hjemmel i lov nr. 30 af 6. juni 1984, 
og underkender både vedtægter Q.g udkast til samarbejdsaftale ml. Huset og 
KU. Studenter beholder nøgler, men under påbud om at "holde lav profil". 

'89:	 - Huset males og gamle kantinefaciliteter fjernes af studerende. 
- KUs almene fond bevilger kr. 10.000,-.I 

I	 - juni: Haarder vil ikke sætte sig imod drift af studenterhus, såfremt dette sker 
indenfor KUs egne økonomiske rammer og med fri adgang for alle studeren
de. 
- efterår: nuværende cafe-drift opstartes. Overskud herfra går til husets forsk
ellige aktiviteter. 
- december: KU finansierer istandsættelse af toiletter (over KUs vedligehol

,i'	 delses-konto) . 

r
 '90: - April: Ansøgning fra Studenterhus til KU om l mill. kr. til drift samt 4 mill.
 
ii kr. til udstyr / istandsættelse. Ansøgning afvises (kommer aldrig op på formelt
 
:i. plan).
 
i,'.' 'I - Studenterhuset i samarbejde med "FAUK" (Foreningen Af Unge Kunstnere)
 

sætter facade i stand fpr egne midler (kr. 10.000,-). '. 
- december: div. VVS-arbejde; køb af cafe-bar; tyverisikring af huset; 
lovliggørelse af el-installationer på KUs regning. (KU bevilger kr. 15.000,
fra almene fond). 

'91: - KUs almene fond bevilger kr. ~O.OOO,- til cafe, foto og teater.
 
- Carlsberg donerer kr. 41.500,- til cafe'en (pA-anlæg).
 
- Musikrum lydisoleres / istandsættes for kr. 15.000,- (af cafe'ens egne mid
ler).
 
- november: revideret ansøgning om midler til løn til bestyrer / sekretær /
 
studentermedhjælp li kr. 350.000,- årligt. Herudover søges kr. 40.000,- til be

taling af gammel gæld. til Studenterrådet, samt kr. 16.000,- til revisor, stemp

ler og gebyrer. Desuden vil Huset søge ekstern finansiering af ombygning
 
mv.
 
- december: huset momregistreres, søger og får midlertid spiritusbevilling.
 
Endvidere søges skattefritagelse - dette er endnu uafklaret.
 

l 
\ 



Studenterhusgruppen under BR laver en ideskitse over et 
studenterhus. Tyngdepunktet heri er biograf. teater. kantine. 
sportsfaci l iteter og værtshus. Huset tænkes administreret af 
brugerne gennem et hu.sråd. 

I 
I
 

I
 
I 

I "Vær ikke bange for at støde panden mod en mur 
hvem siger, a.t det er muren, der holder" 

Tiden	 er ikke rig p& positive historier - sa her er en: 

Ifm. Universitetets p),~ner om udflytning· ti l Amager 
planla,gges oprettelsen af flere decentrale studentercentre, 
primært med henvisning til studentens isolerede liv. frafald 
osv.

[ 
Studenterradet (SR) og studenterbevægelsen bredere setr begynder at abejde for et (centralt placeret) Btudenterhus. 

Udgangspunktet herfor er den bredere mobilisering omkring
l, kampen for bedre SU, leve-o bo og studieforhold. 
I 

Pga.. nedskæringer skrinlægger Uni. (stort set) planerner otnkring studenterhlise. (Og ændrer "Københavns midlertidige 
Universi tet. Amager" ti! "Københavns Universitet. Amager") . 

I
il 

Konsistorium tilslutter sig principielt ideskitsen. I de 
næste par Ar leder Uni. efter egnede bygninger. og der opere
res med at bruge 13-16 millo p<'l køb og istandsættelse. 

82:	 Da der tilsyneladende ikke sker noget i sagen besætter de 
studerende to gange Bispetorvsannekset. der er det mest op
lagte sted at placere et studenterhus Uni. lover at gøre 

t 

noget ved sagen. og der nedsættes en arbejdsgruppe sammen med 
studentert·epræsentanter. 

Studenterhusgruppen er nu udskildt fra SR. og ideerne 
bevæger sig fra a.t være fokuseret p& levevi Jk&r bredere set I 
retning af "tværfagligt samarbejde af videns}:abelig karakter". 
Tyngdepunktet i planerne bliver nu arbejdsgrupper·, r&dgiv
ninger og lignende, Ideerne om biograf, teater. værtshus/
spIsested osv. fastholdes. men med er nu ogs& 20 gruppear
bejdsrum. Slagordene er "et tværfagligt. soela.lt og kulturelt 
studenterhue" . 

3:	 Gr(mdet endnu en nedskæringsrunde opgives planet'ne om at 
anskaffe sIg en umiddelbart egnet bygning. s& valget falder p& 
bygningen Købmagergade 50 og 52 - cler siden kantinen "Runde
poppens" lukning ikke har kunnet finde anden brug. Nøglerne 
overdrages uofficielt til studenterhusgruppen. Til at begynde 
med får de studerende kun rådighed over stue og l'ste sal i 
nr. 50. Aret eft:e,- sk,~l 5,& nr. 50 indgA. 0,[ senere kælder ':.g 
3'die sal i nr. 52. Del udover er der på længere sjgt også 
mul ighed for at inddr,~ge lokalerne i bunden af bygningen. 



Studenterhusgruppen organiserer sig som selvejende14: 
institution, stG-dig byggende på basisdemokrati ("decentrali
sering". "brugerindflydelse") Den første aktivitet begynder 
at vokse OD; den sociale oq økonomiske rådqivninq "Solstrejf". 
og snart efter den psykologiske rådgivninq ~'Regnb;:ten", 

Der er et stabilt - omend omstændigt - samarbejde med 
Uni,. men der dukker problemer op ift. undervisningsministeri
et - Direktoratet for de Videregående Uddannelser fDVU). der 
skal finansiere ombygningen af huset. Cl størrelsesordenen 3 
millo kr.). DIIU kræver en organisering med "ansvarlige enl,elt
personer", oeJ efter en del sna.k går studenterhusgruppen med 
til at organisere sig som en forening med en bestyrelse, der 
kan drages til personligt ansvar, Derudover dikterer DVU at 
ansatte på Uni. ikke kan deltage i huset - altså kun studeren
de. Og næste hurdle: DIIU stiller spørgsmålstegn ved den økono
miske drift, og specielt Uni.'s ret til at bevillige penge til 
et studenterhus. Uni. og DVU forhandler sig efterhånden til 
rette herom. 

Ansøgningen l ic;rger nu i DVU og "sylter" i et par år. 
Studenterl"lusgruppen arbejder videre - og venter og ryJ,ker. 
Huset vokser stadig støt - men langsomt, Universite·tsradioen 
er flyttet ind og en cafegruppe er begyndt. Huset forvandles 
langsomt fra at være en rømmet kantine til at være et begyn
dende studenterhus, En stor del af aktiviteterne udgøres at 
eksterne grupper, der låner lokalerne til møder. udstilling~r, 

workshops og lignende. Uni. beder huset holde "lav profil" for 
ikke at pirre DVU. 

7: Endellg: DVU har sendt akterne til behandling alle 
regner med, at der inden et ,er vil komme officielt OK . 

.3: Men DVU kommer med et k l a.rt. og rungende NEeT! Int et 
studenterhus - hverken i KØbmclgergade 50-.52 eller andre ste
der. Krise. 

Arbejdet med at opbygge studenterhuset fortsætter dog 
uden finanser oq med svinqende mod, ja vel nærmest. med trodsig 
stædighed. En ~el aktivi~ter er inde og vende. og akti0iteter 
som bi agraf, teatergl'upper. fot.ogruppe og læsegrupper kommer 
til - og falder fra. Nogle holder dog ved: Københavns Kristne 
Studenter CK0KS). Iranske Studenter og Kristelig Forening for 
Studerende og skoleelever (KFS). Selv for 05 ikke kristne V,:lr 
det vel nærmest troen på en hØjere retfærdighed, der drev os 
videre. Forskellige kampagneaktiviteter som "åbent hus"-uqer 
og koncerter afl"loldtes - der var skam liv i os. 

9: Cafeen er nu ved at have bidt sig fast, og vi lader op 
til et fremstød i pressen. I denne forbindelse kontaktes 
forskellige instanser og grupper for at indhente meninger og 
udtalelser. Der kommer flotte svar tilbage .. ikke mindst fra 
Nathan oq uni.-administrationen. Undervisninqsminister B. 
Haarder får ogs1\ et brev. men sva.rer ikke - før den 26 'ende 
,Juni - den dag. cler senere omtales som "sejren". Han skriver 
bIa. : 

",Jeq har efter nogen overvejelse besluttet. at jeg ikke 
vi l modsætte mig, at Universitetet inden for sin ramme 



afsæt ter penge ti 1 et studenterhus . n&r blot eler sker en 
ligelig behandling af alle de studentergrupper. der kunne 
tænkes c'lt vi11e benytte studenterhuset" . 

I brevet omta.les kun Købmagergade 52, og det afvises. at 
DVU kan bidrac~e finansielt til en ombygnin~r. 

Efter denne i\.bning kOlmner der ganQ i forhandlingerne 
mellem studenterhuset og Uni. Huset vokser nu hastigt - mest i 
retning af det sociale og kulturelle. Caf~en er nu fast til 
stede som samlingssted for husets brugere og som en i\.bning til 
de, der bare kigger forbi. Og caf~en udvikler sig efterhi\.nden 
t i l en a.f byens mest akt i ve i'lmatørmusikscener. Og nye grupper 
kommer ti l: teater-o musik- og kunstgrupper. tai-chi. spa.nsk 
dans. foto og nogle studiegrupper. Derudover udvikler huset 
sig til et mødested for udvekslingsstuderende. bl.a. gennem en 
ugentl ig "international cafe"-a.ften. Og efter flere ti lløb er 
det nu ved at lykkes at stable hele to debatgrupper pi\. benene. 
Og samtidig med at arbejdet udadtil vokser lUni .. bevilling. 
sundhedsmyndigheder. koda osv). vokser ogsi\. antallet af menne
sker. der er villige til at påtage sig dette arbejde. 

Se. det var en lykkelig historie. Fra en tom og trist 
kantine til et levende studenterhus - nu med Uni. 's officielle 
bekræftelse pi\.. at dette er de studerendes hus. Med i for
tællingen var ikke alle de'utallige skænderier og skænnydsler. 
der selvfølgelig ogs& er en del af historien. 

Og historien fortsætter. men nu - med en formulering fra 
Uni. - med mere "positive pn)blemer". Pladsen er ved at blive 
trang. og det er ved at være på tide at minde Uni. om løfterne 
om flere lokaler. Historien fortsætter ..... 

Studenterhuset 



~3TUDENTERHUSET 

KØE,MAGERGADE ;',2 
1150 KØBENHAVN K 
3.3-13.65.92 

Til StudenterrAdet 
K,"'ystalgade 16 
1172 1< 

Att: Iben kocl, 

.Q.L ms:._~LJrJ,@..qf?:.t :~j,,:: .. ,.(i.: ~ lJ. ~ 1..22J. J.:.. .1.,.:: ..J 4., ,P~1 _.~?.:t..~:.~.~i.~JJ ..t.f:'..!::::.['.?L~-;!.~J: .• 

Tak for Jeres brev af 18.10.1991 ved,",. Studenterhusets kopigæld. 
Og forslaget om et møde mellem os synes vi er en fil' ide. Vi ser 
derfor fl~ern t i l et godt møde, b2lde om det hidt idige sama,-'bej (k, 
og om det kommende. 

.J ohan P. Hansen 
Heniiing Strange 
I<alle Birck-Madsen 

\ På bestYt""elsens vegne 



q" l L OP 

FORUM KR::J:TISK PSYKOLOGI_ 

I sidste nummer - Forum nr. 6/7, 1990 - lovede vi læserne en 
omstrukturering af tidsskriftet. Dette har vi været igang med 
siden, og er nu der hvor vi vil prøve at bringe nogle mere 
praksisnære skrifter om konkret brug af viden i psykologisk 
øjemed. 

Vi har allerede en del oplæg. Men vil gerne have flere. Så har 
du lyst til at bidrage eller har du skifter liggende, der 
fortæller om menneskelig samfundsmæssig frigørelse - hvordan den 
så end måtte se ud - send det tilos, inden alt for længe. 

Du er også velkommen i arbejdet med tidsskriftet, deltage med det 
du kan og har lyst til. 

Pgv. Kalle Birck-Madsen 31-81.37.88/33-13.65.92 

Forum Kritisk Psykologi, Krystalgade 16, 1172 Kbh. K. 



SEMINAR FOR KRITISK PSYKOLOGI 4_-5_-6_ 
OKTOBER 1991_ 

Der var en gang en ensom psyk' er. Og det var en ensom psyk' er i 
horisonten. Som kom der en til. Og endnu en. Og så fremdeles. Og til 
sidst var hele horisonten fuld af ensomme psyk'ere.
 

Der er meget kaos i dag, alle vegne. Og desværre få steder, hvor det er
 
muligt at insistere og arbejde med, hvordan det fremtidige kan og skal
 
se ud, for at det mest basale - et menneskeværdigt liv - kan komme til
 
sin fulde udfoldelse. Og derfor er der som sådan gode grunde til ensomme
 
eksistenser.
 

Kunne man da bare finde hinanden så! Med sin kritik af det eksisterende
 
i behold! Til fælles udvikling af det nye, der ophæver det kritisable!
 
Ja, kunne man bare det!
 

Kritisk psykologi er et forsøg herpå. Og et forsøg på, ikke bare i ord,
 
at plædere for en anden verden, men at omvælte den bestående miserable
 
tilstand, så al det fede, det go'e, vores væsenskræfter som skabende og
 
elskende væsener, kan finde vej ud i verden. Og i den ånd vil vi gerne
 
invitere til seminar til efteråret.
 
Specielt kan vi ikke andet end at invitere til, at du giver videre, hvad
 
du kunne tænke dig, at seminaret kommer til at omhandle. Så klarer vi
 
de praktiske rammer og organiseringen af det. Du må også gerne overveje,
 
om du - eller andre du kender - har et bidrag til oplæg, dans, drama osv
 
osv på selve seminaret.
 

Seminaret foregår i Hillerød. Og kommer med logi og mad til at koste 2

300,-kr.
 
Ring eller skriv tilos - nu eller snarest - da en planlægning tager
 
tid.
 

Pernille 31-22.25.23 Kalle 31-81.37.88 
Anne 31-10.31.89 Aino 46-73.28.10 

Forumgruppen Kritisk Psykologi 
STUDENTERHUSET 

Købmagergade 52 
1150 Kbh. K. 



SAMFUNDETS LIDELSESFULDE PERSONLIGHE
DER_ 

kritisk psykologisk seminar om psykiske 
lidelser/forstyrrelser_ 
4_-5_-6_ oktober 1991 i Hillerød_ 

Seminaret er	 det 15. i en række af halvårlige mødesammenhænge i 
internat for	 kritiske psykologer. 

Dette seminar er planlagt omhandlende psykiske lidelser og for

styrrelser, set ift en personlighed der vokser op under de nuvæ

rende 90-ere. Det er fokus på de "ubærlige modsigelser" indenfor
 
familien for barnet, for den unge i sin ungdomskul tur , og for
 
den voksne på arbejdsmarkedet.
 
Dette skal så konfronteres med, hvordan psykologien kan og skal
 
bidrage til en løsning heraf, med særlig fokus på det fagpolitisk
 
arbejde og indenfor det sociale- og sundhedsmæssige område.
 

Seminarets form er oplæg og smågrupper. Og starter med en intro

duktion til den kritiske psykologi om fredagen.
 

Målgruppen er dobbelt: nye psykologistuderende vil kunne få
 
præsenteret et bidrag til en handleevne på et specifikt psykolo

gisk område, som det ser ud mellem linierne i en lærebog; og
 
gamle teoretikere og praktikere kan få diskuteret grundlags

problemer og bidrage med konkretiseringer af det aktuelle 
billede. 

Skulle du ha' et oplæg på falderebet, hØrer vi gerne. 

Deltagelse koster kr.275,-, kost & logi incl. Tilmelding - og du 
får nærmere oplysninger senere om program, tider, transport osv 
til: 

Giro: 7.50.41.44;
 
FORUM, Krystalgade 16,II; 1152 Kbh K.
 

Eller til:	 Kalle 31-81.37.88 Aino 46-73.28.10 
Anne 31-10.31.89 Pernille 31-22.25.23 

Tilmelding gerne så hurtigt som muligt; men senest mandag d. 30. 
september. 



PROGRAM FOR KRITISK PSYKODOGISK SEMINAR. 4 _-6 _OKT_ 

Temaet er "Samfundets lidelsesfulde personligheder". 

FREDAG: 

16 - 18 ankomst og indkvartering 
18 - 19 frokost 
19 - 21 introduktion til den kritiske psykologi og 

diskussion. 
:n - overraskelse 

LØRDAG: 

- 9 morgenbad i svømmehallen for de friske. 
9 - 10 morgenmad 
10 - 11 "Børns selvbestemmelse contra udleverethed"/ 

Pernille Hviid. 
11 - 12 Smågruppediskussion. 
12 - 14 Frokost og afslapning. 
14 - 15.3. Plenum - og om "Grænser i unges udvik1ing"/ 

Torben Bechmann Jensen. 
15.3. - 17 Smågruppe 
17 - 18 Plenum - og om "Voksenlivet, arbejdet og 

problemerne"/ Kalle Birck-Madsen. 
18 - 20 Pause 
20 - : aftensmad og fest 

SØNDAG: 

9.3. - 10.3. : Morgenmad 

Vi vender blikket mod et specifikt praksisfelt. Og tager fat på 
rapporten om "Gadebørn i Storkøbenhavn", samt Gadesjakkets egen 
projektbeskrivelse. Hvordan arbejde hermed? 

10.3. - Il "Gadens børn"/Aino Holme. 
11 - 12 Smågruppe 
12 - 13 Frokost 
13 - 15 Plenum. Og opsamling af weekenden. Information fra 

arbejdsgrupperne. Ny planlægningsgruppe. 
15 - 16 Oprydning og afgang. 

Seminaret koster kr.275,- incl kost & logi. Indbetales på giro 
7.50.41.44, Forum/Studenterrådet, Krystalgade 16, 1172 K., senest 
mandag d.30.sep. Skriv på giro'en om du ønsker vegetarmad. 
Eller kontakt: Kalle 31-81. 37 • 88; Anne 31-10.31. 89; Pernille 31
22.25.23; Aino 46-73.28.10. 

Husk sovepose eller dyne & lagen; og gerne musikinstrumenter, 
svømmefødder eller hvad du måtte nøde. 

Og det foregår på Hillerød Børnehaveseminarium, Frederiksværkgade 
150, 3400 Hillerød; tlf 42-26.78.97 eller 48-24.26.14. Du tager S
toget, linie A, til Hillerød (afgang KBH 14/34/54); og derefter bus 
701 mod Aalholm Park~en'Busturen tager ca 10-15 minutter. 
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1991_ 

Der var en gang en ensom psyk'er. Og det var en ensom psyk'er 
horisonten. Som kom der en til. Og endnu en. Og så frem

deles. Og til sidst var hele horisonten fuld af ensomme 
psyk'ere. 

Der er meget kaos i dag. alle vegne. Og desværre få steder. 
hvor det er muligt at insistere og arbejde med, hvordan det 
fremtidige kan og skal se ud. for at det mest basale - et 
menneskeværdigt liv - kan komme til sin fulde udfoldelse. Og 
derfor er der som sådan gode grunde til ensomme eksistenser. 

Kunne man da bare finde hinanden så! Med sin kritik af det 
eksisterende i behold! Til fælles udvikling af det nye. der 
ophæver det kritisable! Ja, kunne man bare det! 

Kritisk psykologi er et forsøg herpå. Og et forsøg på, ikke 
bare i ord, at plædere for en anden verden, men at omvælte 
den bestående miserable tilstand. så al det fede, det go'e. 
vores væsenskræfter som skabende og elskende væsener, kan 
finde vej ud i verden. Og i den ånd vil vi gerne invitere 
til seminar. 

SAMFUNDETS LIDELSESFULDE PERSONLIGHEDER_ 

kritisk psykologisk seminar om psykiske
 
lidelser/forstyrrelser_
 
4_-5_-6_ oktober 1991 i Hillerød_
 

Seminaret er det 15. i en række af halvårlige mØdesammenhænge i internat 
for kritiske psykologer. 

Dette seminar er planlagt omhandlende psykiske lidelser og forstyrrel
ser, set ift en personlighed der vokser op under de nuværende 90-ere. 
Det er fokus på de "ubærlige modsigelser" indenfor familien for barnet, 
for den unge i sin ungdomskultur, og for den voksne på arbejdsmarkedet. 
Dette skal så konfronteres med, hvordan psykologien kan og skal bidrage 
til en løsning heraf, med særlig fokus på det fagpolitisk arbejde og 
indenfor det sociale- og sundhedsmæssige område. 

Seminarets form er oplæg og smågrupper. Og starter med en introduktion 
til den kritiske psykologi om fredagen. 

Målgruppen er dobbelt: nye psykologistuderende vil kunne få præsenteret 
et bidrag til en handleevne på et specifikt psykologisk område, som det 
ser ud mellem linierne i en lærebog; og gamle teoretikere og praktikere 
kan få diskuteret grundlagsproblemer og bidrage med konkretiseringer af 
det aktuelle billede. 

Forumgruppen Kritisk Psykologi 
STUDENTERHUSET 

KØbmagergade 52 
1150 Kbh. K. 
33-13.65.92 





FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGSBESLUTNING D.22.0KTOBER 
1991 OM REPRÆSENTANTSKABET I STUDENTERHUSET. 

I Studenterhusets vedtægter punkt 5 er nævnt "repræsentantskabet". 

"Repræsentantskabet består af en repræsentant fra hver af de af
 
generalforsamlingen godkendte aktiviteter.
 
En aktivitet, som siden sidste generalforsamling har indstillet si t
 
virke deltager dog ikke i repræsentantskabet. Det er repræsentantskabets
 
opgave at medvirke til kommunikation mellem aktiviteterne.
 
Repræsentantskabet har overfor bestyrelsen rådgivende funktion og kan
 
overfor bestyrelsen fremsætte forslag til vedtagelse.
 
Det er herunder repræsentantskabets opgave at udarbejde forslag til
 
husorden til vedtagelse i bestyrelsen.
 
Repræsentantskabet fungerer endvidere som høringsorgan i bestyrelsesan

liggender af væsentlig betydning for foreningens drift.
 
Høringssvar skal afgives senest 14 dage efter at anmodningen herom er
 
fremkommet fra bestyrelsen. Høringssvar er dog ikke bindende for
 
bestyrelsen" .
 

Ud fra at repræsentantskabet hidtil ikke har fungeret godt nok, foreslås en 
udbygning af det, i første omgang som et forsøg indenfor vedtægternes 
rammer: efterfølgende, hvis det falder godt ud, så også i form af en dertil 
hørende ny foreningsparagraf om repræsentantskabet. 

I sin essens går forslaget ud på at bruge de demokratiske muligheder i huset 
bedre. Samtidig stilles der krav om, at aktivitetsgrupper har pligt til at 
arbejde i repræsentantskabet. 

Det foreslås, at repræsentantskabet står for afholdelsen af husets 
stormøder, der finder sted den 1.ste tirsdag i hver måned. Som det er nu er 
det svært at fastholde kontinuiteten fra stormøde til stormøde mht den 
fælles udvikling af huset - "studenterhusets faglige arbejdskultur" - alle 
aktivitetsgrupperne imellem, lige som det kan være svært i husets aktivi
tetsgrupper af få diskuteret netop de ting, der er af væsetnlig betydning 
for alle, samt af få meldt tilbage, hvor man står i det. 

For	 at komme igang, efterfølgende, skal følgende præciseringer gøres: 
- Repræsentantskabet mødes fast den sidste torsdag i hver måned, kl 14
16. Herudover mødes det efter eget behov. 
- forslag til efterfølgende stormøde skal være repræsentantskabet i 
hænde ved mødets start, hvilket også gælder materiale fra bestyrelsen. 
- repræsentantskabet opstiller på grundlag af dette, samt ud fra egne 
overvejelser, en motiveret dagsorden for stormødet. Der ligger heri, at 
repræsentantskabet kan argumentere for at udskyde punkter til senere 
behandling, men det er stormødet selv, der alene kan godkende selve 
dagsordenen for mødet. 
- Hver godkendt aktivitetsgruppe er med i repræsentantskabet. Manglende 
fremmøde vil derfor stille spørgsmål ved, om gruppen kan fortsætte som 
aktivitetsgruppe i huset. Da aktivitetsgrupperne er meget forskellige, 
strækkende sig fra dagligt arbejdende praksisgrupper med forholdsvis 
mange ressourcer til små emnegrupper der mødes uregelmæssigt, vil der 
over tid være forskellige udgangspunkter for indgåelse i repræsentant
skabet. Repræsentantskabet opfordres til nærmere at afklare retnings
linier for behandling af denne problemstilling. 
- hver aktivitetsgruppe indstiller i januar og august et repræsentant
skabsmedlem og en suppleant. Der er overlappende repræsentantskabsmøde 
for nye og gamle i samme måneder. 



Nogle erfaringer fra sommerseminariets planlægningsgruppe. 

Ideen til sommerseminariet opstod på sidst afholdte
 
krit.psyk.sem. som et behov for at have mere tid til sammen at gå
 
i dybden med nogle teoretiske diskussioner. Der blev nedsat en
 
planlægningsgruppe og vedtaget at børn også var velkomne. Det
 
nærmere indhold blav lagt ud til planlægningsgruppen.
 

Det følgende er tænkt som en erfaringsformidling til en eventuel
 
kommende planlægningsgruppe. vi vil beskrive det, der fremstod
 
som problemer på seminaret. Ikke for at fordybe os i deres
 
årsager og grunde, men for at tydeliggøre at sådanne problemer
 
kan opstå (igen).
 

Indhold : Planlægningsgruppen blev overdraget ansvaret for det
 
indholdsmæssige.
 
Kommunikation: store vanskeligheder ved at "få fat" i den øvrige
 
deltagergruppe. Tilmeldinger til seminaret kom alt for sent.
 
Målgruppe: Manglende fælles afklaring af målgruppen børn,
 
venner, kærester, andre faggrupper, folk der ikke deltager i hele
 
seminaret, ect?
 

Vores forslag til en kommende planlægningruppe: At afholde et
 
formøde med alle, der ønsker at deltage i seminaret, hvor man
 
sammen prøver at forholde sig ~il følgende:
 
- Indholdsbestemmelsen af seminaret må etableres i fællessskab,
 
da den netop er afhængig af målgruppen. Lægger vi vægten på det
 
sociale eller på det faglige? Der må tages hensyn til at
 
indholdsbestemmelsen er af en sådan art at hele målgruppens
 
ønsker, behov og interesser kan tilgodeses i strukturen af
 
faglige, sociale, praktiske, kreative, pædagogiske ect.
 
aktiviteter. Formødet bør ligge på et så tidligt tidpunkt i
 
planlægningen, så også de praktiske forhold (hvilket "sted" skal
 
vi lede efter? mm.) kan tilgodeses fra starten.
 

vi vil anbefale at planlægningsgruppen indskrænker sine
 
arbejdsopgaver til følgende:
 

-Formidling omkring sommerseminar "ideen" (Indput, Psykolog Nyt,
 
andre fag og fagblade, opslag på Uni. og andre steder mv.)
 
-Invitation til og organisering af formøde (planlægningsgruppen
 
bør tage ansvaret for at relevante forhold så som
 
indhold/målgruppe/struktur ect diskuteres og afklares inden
 
seminaret. )
 
-Formidling omkring den løbende udvikling i planlægningen.
 
-Indsamling af tilmeldinger, at finde et sted, organisering af
 
økonomi, madplan, og derudover opgaver som bliver pålagt
 
planlægningsgruppen på formødet.
 

Held og lykke 

Aino, Helle, Pernille. 
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KUlTISK PSYKOLOGISK SOMMERFERIESEMINAR 

Vi prøver nogc,L nyt i år. Erfari.nger har vist os, at det tager
 
tid at gå i dybden med emner/problemstillinger - især hvis vi
 
skal kunne nå dertil at vi kan stille konkrete handleforslag op.
 

Vi bar derfor valgt at planlægge et ekstraordinært sommerferiese
minar fra den 22.-30. juni. 

Ugens emne er: "Færdig kritisk psykolog. og hva' så?" 

Tiden og vi er til at der bliver taget ,fat i den velkendte
 
problemstilling om bo- og arbejdsformer, og vi håber at mulig

heden for at hellige os denne diskussion en hel uge vil bringe
 
os vidt omkring.
 

Stikord til bo- og arbeJ dsformer: storkol1~<ktiv. arbejdskollektiv
 
med f. eks. psYkologisk rådg i vning, konsulentvirksomhed; kort

eller langtidspensionat for børn og voksne med behoyæorstøtte,
 
forskning og alle tænkelige kombinationer af dette samt mange
 
flere.
 

Det er altså vores gamle visioner og drømme' vi trække/frem igen
 
- de gamle "fabriks"-drømme, de gamle "befriet 6~r&de·-d~ømme.
 
Vi vil sammen prøve at undersøge om de forel iggende betingelser/ 


,mul igheder, men også vores subjektive handlenødvendlgheder fører
 
os videre end tidligere.
 

,Rammerne: en teltlejr omkring Lillian's 
ca. 15 ,km. fra Kolding. Medbring ,selv 
flytte ind i. hvis det bl,iver 

,'bliver nok kreative! Der er allel~elae 
~,dine er' også. velkomne! ' 

• 

Ring:,cpg,tilrheld dig hos en, af, 
ringe;hyi~ d~ bare vil spørgeI, 

VelDlødt, 
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SOCIALISTISK FORUM 1 Kalle Birck-Madsen 
GRUPPE 89. Bragesgade 18, I th 

2200 Kbh N. 
31-81.37.88/33-13.65.92 

Næste møde i forum afholdes torsdag d. 5 .november , kl 19 , 30 
Studenterhuset , Købmagergade 52 , I , 1152 KBH K; indgang fra 
pladsen ud mod kirken 1 halvrød dør. 

I øst afvises kommunismen og hjemligt står det slØj t til med 
opbakningen om de socialistiske idealer. Så efter på flere møder 
at have diskuteret dels de østeuropæiske erfaringer og dels 
socialismens værdigrundlag, kom det til problemet om, hvad der 
egentlig driverlstyrer/bevæger den menneskelige eksistens: 
egenoverlevelse, næstekærlighed eller . 

Begrebet om de menneskelige behov blev taget frem. Og det blev 
besluttet at søge nærmere ind i problemet ad denne vej. Til denne 
lejlighed er lavet vedlagte oplæg "Skitse til problemet om de 
menneskelige behov". 

DAGSORDEN: 

1. 

Fremlæggelse af tankegangen i "Skitse til problemet om de 
menneskelige behov". Og kort relatering heraf til, hvordan 
behovsproblemet er rejst i tidligere forum-oplæg. 

2. 

Diskussion. Oprindelig var det tanken, at gruppen der arbejder 
med socialistiske værdier, skulle påtage sig en opponentrolle 
for at få diskussionen ordentligt igang. Oplægget er desværre 
blevet færdiggjort meget sent. Men alligevel her en opfordring 
til, at gruppen snakker sammen om, hvordan diskussionen på mødet 
bedst fremmes. 

3. 

/VE
Mødet er sandsynligvis sidste møde inden konferencen d. 25.-27. ~ 

oktober (har du nu husket at reservere din weekend!). Så plan- ' 
lægningen heraf skal lige vendes en sidste gang i fællesskab. 
Planlægningsgruppen kommer med et par ord - og hvis flere vil 
være med, mødes denne på dagen kl.18,30. 

pgv Kalle 
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De studerende har et hus til rådighed for forskellige 
faglige, kulturelle og sociale aktiviteter. Huset er bruger
styret og udfyldes af de aktiviteter, som de studerende selv 
skaber. 

Huset ligger KØbmagergade 52 - lige ved siden af Runde

, Cafeen er åben tirs-torsdag 12.00 18.00, fredag fra 

tårn. Udover det store cafe lokale indeholder den forhenværende 
kantine en række gruppe-, mØde og arbejdsrum af forskellig 
størrelse, bl.a. foto- og musikØverum. 

~ 
12.00 til ud på natten (incl. live-musik og fri entre). 

Udover cafeen udfyldes huset af de forskellige gruppers 
aktiviteter - faglige arrangementer, teater, musik, møderæk
ker, udstillinger osv. Herudover stilles huset også til rådig
hed for udlån til studenterrelevante arrangementer (dog ikke 
private fester). 

Huset styres af stormødet, der afholdes hver den første 
tirsdag i måneden kl. 19.00. Den daglige drift varetages af 
bestyrelsen, der mødes hver tirsdag kl. 19.00. 

At Studenterhuset nu er en realitet skyldes de studeren
des mangeårige kamp herfor. Denne historie starter i,70'erne 
med store demonstrationer, hvor kravet om et Studenterhus 
dukker op blandt kravene om bedre SU, leve-, bo- og studiefor- ' 
hold. 

Universitetet var ikke afvisende overfor de studerendes 
krav om et hus, hvor tværfagligt og kritisk studenterarbejde 
kunne finde sted side om side med forskellige kreative, socia
le og kulturelle aktiviteter. Rent praktisk skete der dog, 
trods løfterne, ikke meget, FØrst efter at de studerende i -80 
og -82 besatte Bispetorvsannekset. fik de studerende udleveret 
nøglerne til Købmagergade 52, samt lovning på snarest også at 
få rådighed over nr. 50. Trængslerne var dog ikke hermed 
overstået; Arene -83 til -89 gik med forhandlinger, hvor den 
store hurdle var Undervisningsministeriet. I -89 meddelte 
Haarder allernådigst. at Universitet gerne må oprette et 
officielt Studenterhus blot pengene findes indenfor Univer
sitetets eget budget. 

Siden da er det gået raskt frem for Studenterhuset. Det 
er ikke de store midler, der er tilført huset, men med knofedt 
og engagement er det lykkedes at komme langt både med lokaler
nes stand, den praktiske organisering og aktiviteter i huset. 
Faktisk er huset nu ved at være så fyldt, at Universitets 
gamle løfter om adgang til nr. 50, samt kælder, 2'nden og 
3'die'sal i nr. 52, snart' må tages op igen. 

Som nævnt er huset åbent for nye ideer og initiativer, 
men der er også mulighed for at koble sig på de aktiviteter, 
der allerede finder sted. Af faste grupper i huset kan nævnes: 

- Cafegruppen (en hjælpende hånd er altid velkommen). 
Den Internationale forening. (Afholder cafe onsdag aften, 

for udvekslingsstuderende og lign.) 



-Spansk folkedans."
 
- Kosmopol art (InternationaL kunst- og udstil l ingsgruppe) .
 
- Foto-gruppe (incl. mørkekammer).
 
- Bio-gruppe (forbereder opstart af biograf i huset).
 
- Tian an men-komiteen (for demokrati i Kina).
 
- Regnbuen (psykologisk rAdgivning mm.)
 
- Szanitet (smAskør teatergruppe).
 
- Den kulørte bold (teater/performance),
 
- Kristelig Forening for Studerende (KFS).
 
- Studerendes tai-chi-forbund.
 
- Iransk Studentergruppe.
 
- Teori/praksisgruppe (spiritualitet pA marxistisk grundlag)
 
- KØbenhavns Kristel ige Studerende (KØKS). '".,
 
- Debatgruppen (arrangerer udadvendte debatarrangementer)
 
- Debatforum (en Aben gruppe. der mødes til debat).
 
- SMS (tværfaglig historisk diskussionsgruppe) . '
 
+ en række musikgrupper. 

Herudover foregAr en del arbejde ifm. husets drift og udvik-, 
ling, f.eks. husavisredaktion, PR-gruppe. bookinggruppe og 
udlAnsgruppe . 

. Hvis du vil vide mere om huset eller de enkelte grupper, 
sA kig eller ring ind i cafeens Abningstid, Og ikke mindst: 
kom med flere gode ideer. Det er dit hus - brug det .

• Studenterhuset 
Købmagergade 
1150 Kbh. K. 

52 

33 13 65 92, 



-- STUDENTERNES 1 MAJ -

Studenterhuset, køblnagergade 52 vil 
være rammen on1 de studerenes fælles 
første maj. 

Der vil være program som følger 

10.00 Morgenmad. 
12.00 Afmarch mod fælledparken 
18.00 Studenterhusets cafe åbner 
22.00 Dr. Dukkearn1s Ømlne gun1Iuer 
(Pro vo -reck)
03.00 Afslutning 

Mød op og opfør dig mærkeligt 

Studenterhuset Købmagergade 52 
1150JOKBH K Tlf. 33 13 65 92 



Studenterhuset
 
I".::øbrnagergade, 52
 

TIL 1150 KBh K. 33-13.65.92 
Københavns Universitets Administ~ation 

Bygningsplanlægningen 
Nørregade 10 
1017 København K 

Att: Planlægningschef John Rastrup Anderssen 

VEDR. TELEFONFORHOLDENE I STUDENTERHUSET, KØBMAGERGADE 52; ANSØGNING 
OM INSTALLATION AF SUPPLERENDE TELEFON. 

StL..Identt";rhLlset hal" længe va~r'et i gang med eli (,:,:gen-~: 1. i 9 or,\- og uclt;-;'Y":':l" 

l,in9. Fa førstesaleJ~ med oDbygnit,Gen af et fagligt arbejdsværksted med 
gr~l...Ippe:rLlm o~") mødesal ~ og j ;;;tUE!.'i'l er cafeen bJ evet~ fOI"'.9ynet med en bal" 
Begge etagei~ bruges flittigt. Og aktivitetsniv~auet er bare dAt sidste 
~r udvidet betYdeligt, bAde kvantitativt og kvalitativt. 

Alt dette har imidlertid 09S~ nødvendigg.50rt nve kommunikationsfor
hold: En HUSAVI3. PC-anlæg. samt ændrede telefol~forbindelsero Aktuelt 
er det telefonforholdene. der er det svagsste led. Derfor denne arl
søgni!"\g~ 

Af denne grund har huset ogaA i efterAret 1990 taget skriftlig kontakt 
til Tove Nielsen om en udbygning af telefonforholdene. Dette brev er 
efterfølgende blevet diskuteret med Tove Nielsen selv" samt Per Marius 
Hansen. mhp at finde en ideel løsning. Senest har bestvrelsen diskL~
teret sagen igen. 0;1 det er ud fl'-'a disse snakke.' O<;i i o'..;erel"'IS
stemmeIse med Tove Nielsen - at vi nu selv tager kontakt til Bygnings
~,J. an læ9l"'1i ngen. 

HLlset l~ar aktuelt ~n telefohR 'lU installeret D~ første salen i kon
toret. T elef onen kar", dog ikk t'; høres f ra cat een.s omr~de. og rnange 
r i nger da j ævnl i gt for' jæves. LM 1 geså el~ huset cNel""'gået t i:. at af.1 åSt~~ 

føl~ste'~a.len en gi tter~por-t; er sat i stand -- n.!3!~ hU.'3e1:: el"' åbent ()0 
ingen grlJDPer bruger~ arbe3dsværkstedet. Skulle der ODst~ i nødsitua
tion i cafeen kan der s~ledes være langt - for langt _. til el' telefoY'I. 

En ideeeJ. løsning~ på kort og lang sigt. el'" nyin.st:allation af 
mønttelefon i c9feen. Det ideelle ved løsningen er"', at cafeen ke.;tn 
b11'..;e en be.skedcenti"""eJ p.§ alle tid.'SPunkter - ved også se1\/ at kunn~· 

ringe videre ~ medens telefonen l:.å 1. salen er t i. J. be'stvre.lsen.:::-> (.l9 
91'-'uppernes br~ug j.rldenfor de telefontider. sorn grUPpernes arbejde 
kræver. J et stadigt mere udbygget hus vil det 09S,:'3 være en stot' 
ulempe" at cafe og arbejdsgrupper 3kaJ. dele den samme telefon. 
Men mangE~ for'lYdendf;::)~ fortæller. at en mønttelefon el"" en fOJ~ dy I""" 
investel"'ing. Dette kan vi dog ikke selv gennemskL.~e. Men hvor"'dan man 
end vender og drejer det, er der brug for to telefoner. 

Vi har derfor OgS~ diskuteret en sekundær løsning: at der if,stblleres 
en alm1.nde.lig telefon i cafeen l det"' kan -spærre..,.~ t Ol"" opkald ud t:lf" 
huset. på nær for nødooksld (tl-'e qange O). Hen ad ....n::jen kan del"'" så 
tales om en åbning af denne~ eventuelt med en overgang til mønttele
fon. Løsningel~ er larlgt fra ideej, idet cafegrLJPoens handlemLJligheder 
er praktisk stækket p~ et afgørende purlkt, men den er ti! at leve med 
i SJl overskuelig periode.
 
Vi håber' der-for' p~ en vel'v'illig 0-' og imødekommende - behandling af
 
vores sag.
 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen i Studenterhuset I 

Amin Alavi 19.:;,.1.991 



REX;N'SR1\B FOR FORUM RR.IT"tSK PSYKOLOGI J..989 OG 1990_ 

I det følgende gives en samlet regnskabsoversigt for tidsskriftet 
"Forum Kritisk Psykologi/FKP" for årene 1989 og 1990. Desuden skal 
der her gives kommentarer til selve tidsskriftets produktion, salg 
og videre udgivelse. 

FORM OG KVANTITET. 

Pr januar 1989 var der blevet produceret 4 numre af bladet, i oplag 
500 af nr.L 300 af nr ..2. 250 af nr.3 og 350 af nr.4; og et nummer 
5 i 350 eksemplarer var under udgivelse. Nr.5 udkom maj 1989, 
sal7ltidiO' ",ed at vi modtog 10.000 kr. i støtte fra Kulturministeriet/ 
Bibliotekstilsynet. Siden da er der blevet produceret et dobbelt
nummer - nr.6/: - der udkom oktober 1990 i 400 eksemplarer. 

Fælles for alle numre er en stor imødekommenhed fra den faglige ramme 
- pSYkologistudiet og Dansk PsykologForening - som bladet søger at 
støtte op omkring via nytænkning og nye praksisinitiativer. Det har 
doO' ikke resulteret i en tilsvarende købelyst, heller ikke blandt 
umiddelbare interessente~. når der ses bort fra nr.3, der ha~~led2 

om neuropsykologi, som er udsolgt. De oversatte artikler i de andre 
numre er dog læst weget. men mest i kopi - hvilket kan undre. når 
bladets priser er så lave. som de er. Glædeligt er det dog, at mange 
biblioteker og uddannelsesinstitutioner har tegnet abonnement. 
Hertil kommer at bladgruppen aktivt har prioriteret at formidle 
bladet i første omgang gratis som "inspiration" til andre 
faggrupper i det ganske land. dog uden at det har resulteret i køb 
af bladet, men dog i mange kontakter og tilsagn om at ville skrive 
i det med tiden. Bladet har således skulle leve af et begrænset 
direkte salg af hvert nummer. og holdes dette op mod den meget lave 
salgspris, så er bladet aktuelt en underskudsforretning. 

KVALITET. 

Kvali teten af bladet, indhold såvel som layout og. trYk, er mærkbart 
forbedret fra nummer til nummer. Flere af artiklerne, specielt de 
oversatte, er kommet til at indgå som del af grundlitteraturen på 
forskellige dele af psykologistudiet idag. Men det må erkendes, at 
de mere videnskabs teoretiske og filosofiske grundartikler har et 
meget lille publik~~. Dette er umiddelbart paradoksalt. idet psyko
logien som enkeltvidenskab stadig er meget omstridt. I lederen "Et 
hjerte der slår" i sidste nummer er dette diskuteret nærmere. 
Der er mao. stadig en opgave at løfte; og alene af denne grund bør 
bladgruppen fortsætte sit arbejde. Men en anden udgivelsespolitik må 
diskuteres. måske i retning af mindre ambitiøse numre, der så til 
gengæld kommer tiere, og er åbne også for mindre gennembearbejdede 
artikler. Det kan konstateres. at selvom færre samlet orienterer sig 
mod psykologiens grundlagsproblemer , så er flere personer i 00' 

o~kring bladgruppen kontinuerligt aktive herom, og konturerne til et 
nyt paradigme synes at træde mere og mere tydeligt frem. Dette viser 
sig blandt andet ved, at der aldrig før er blevet produceret så mange 
nye praksisreflektioner i de forskellige arbejdsgrupper som idag. 
hvor problemet dog er, at de i deres form endnu ikke er egnet til en 
bredere offentliggørelse. Det vil derfor være oplagt at bladet retter 
sig imod at støtte dette 'nye', som meget er produkt eller for
tjeneste af hidtidig bladvirksomhed. 
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ØKONOMi.
 
Pr. 1.1.1989 havde FKP en kassebeholdning på kr. 2.872,65. samt ca.
 
200 blade i restoplæg.
 
Pr. 31.12.1990 har FKP en kassebeholdning på kr. 243,91, samt ca.
 
225 blade i restoplæg. Men der er endnu en gæld til trykkeren på kr
 
2.516.80 for sidste dobbeltnumrner. Dog er det sidste blad stadig 
"varmt" . 

Indtægter og udgifter for perioden 1.1.1989 - 31.12.1990 fordeler sig 
på følgende måde: 

Indtægter: 

Salg/abonnement/rente kr_ 8.053,28 

støtte kr_ 10.000,

Indtægter i alt kr_ 18.053.22 

Udgifter: 

Trykning Forum nr.5 kr. 4.115,91 
-"- nr. 6/7 kr. Il. 516,80 

Kopiering/porto/giro kr. 7.566,11 

Udgifter i al t kr. 23.198.82 

Underskud (indtægter - udgifter): kr. -5.145.54 
================= 

STATUS PR. 31.12.1990: 

Gæld til trykker/Studenterrådet: kr. 2.516,80 

Indestående giro kr. 243,91 

=~======================================================= 
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For regnskabets udformning cand.Dsych. Kalle Birck-Madsen 
- I.UJ.U ~ee..tM.~ 

og stud.psych. Torben Bechmann Jensen 

((()(J.e-,. ~ 1-)1-- 
Vi har på grundlag af ovenstående negative formue ikke kunnet sætte 
os i udgifter til en revisor. Men har fundet een uden for vores egen 
kreds. der har regnskabsindsigt. og som besidder betroet erhverv 
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For rigtigheden af ovenstående regnskabs oplysninger 

Stud.polit Johan 

21. februar 

C/ 
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Forum Kritisk Psykologi 
C/o Studenterrådet 
Krystalgade 16. 2. 
1172 København K. 

TIL 
BIBLIOTEKSTILSYNET 
NYHAVN 31 E, 3. 
1051 KØBENHAVN K. 

ATT: Tidsskriftsudvalget. 

VEDR. TIDLIGERE TILDELT STØTTE TIL FORUM KRITISK 
PSYKOLOGI (Journal nr. 871.2.102). 

Endnu en gang tak for støtten til bladet. idet denne 
gjorde det muligt for os at fortsætte vores produk
tion. Det er forløbig blevet til et dobbeltnummer. som 
vi med glæde tilsender Jer. 

Desforuden tilsendes - som lovet - vores regnskab for 
perioden. hvor støtten blev aivet (1989) og frem til 
udgangen af 1990. 

Mange hilsener FORUMGRUPPEN 21.2.1991 V/ 

Kalle Birck-Madsen 
Bragesgade 18, I. th. 
2200 Kbh. N. 
31-81.37.88 

Torben Bechmann Jensen 
Jagtvej 219 C. II. th. 
2100 Kbh. ø. 
39-27.49.11 
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H~ber stadig du hal~ mod p~ en r'eQnskabsgennemqang fOI~ 

bladet. det dl-ejer sig specielt om, at vi kBll dol<unlen
tere overfor Bibliotekstilsynet. at vi v1ttet~li0 hai~ 

brugt en støtte pS kl-'. j.O.OOO,- j 1989 til at lave blad 
for. De vil vist Ogs~ qel-ne have er") autoriseret 
I-evisor. meil det el- del~ ikke penge til - 11vad der 09S~ 

gøres nærmere rede for. 

Re911skabet et- lavet i to etsoper: 

Dell første del C:Regnskabsoversigt) er en baqgrunds
oversigt ~ omhandlende alle eje tt"ansakt ianel..... ~-:.om ]. 
§rene 1989 og 90 er køl-t ovei- FOi-ums girokolltG. Der 
har samtidig kørt et SIldet regnskab - seminargruppens 
- ~,vilket er~ trLlkket ud som et selvstændigt regrlskab. 
omend overskudet herfra er indtægt for salg af t,ladet 
på sern i nare-rne. 
Det. som en dokumentation handler om her'~ er en 
dokumentatioll af selve udgiftssiden, hvilken alt i alt 
best!r af køb af kopier. porto og trYkninq D~ StLJden
1:",errEH:-Jet. Alle udc:df·ts,bilaCl el'" tI-'ukket selv::;:,tændi',::it 
L,ld for at lett~ 0enl~emgangen. 

Den anden de]. (: Reon.sk ar.. f o,.... el-' den t"qent J. i ge 
regnskabsoversigt, der~ skal tilsendes Bibliotekstil 
synet. vedla0t det medfølgende bl .... ev. Indtægterne 
f r"'emg~r' Lim i. dC:!t:,-l hAt"j~ F'F ba';jc'.Ir'und=,'.::,vers i gt en ( det et-' 

summa af spalte 2 og 3 for begqe ~r): dog er støtten 
p! de 10.000.- marker6t selvstændigt fOl'" Biblioteks
til~;ynet.s skyJ.cl~ Mht ud9ifts3iden Sf.:< ska.l det be
mæi-.kes. at en regning fra Studenterr§det p~ 11.516.SQ 
kLWl er b.levet betalt rneci 9.000,-, hV01-'fol'"' de)'-' ht.~'I·'" 

resterrer en qæld p§ ~.51G.30. 



KØbenhavn13.1.1991 

Kære Ute Osterkamp. 

Vi sender Dig hermed sidste nummer af vores tidsskrift 
om "Kritisk Psykologi". Og som du sikkert vil bemærke, 
har vi oversat og optrykt een af dine gamle artikler. 
Det er artiklen fra kongressen i Marburg i 1977, og 
den har på dansk fået overskriften "De nødvendige 
fælles udviklingsformer". 

Vi skulle selvfølgelig have haft dit tilsagn hertil. 
Men vi har prøvet meget at få fat i dig pr telefon 
uden at det lykkedes. Og samtidig stod trykkeren og 
ventede på os. Vi valgte så - ud fra at vi kunne stå 
inde for oversættelsen - at lade din art ikke l trykke 
op alligevel. 

Håber så meget, at det også er OK. 

Ma.nge hilsener 

Forum vi Kalle 



6J~ HØSTGILDE: 
POrrENS UDFORDRING. 

I tiden er at forene undergrundens virkende 
kræfter. 

Eet aspekt er den 90'e danske hamp~ Plejet med 
omsorg og fremtidsvisoner , hvor den måtte 
vokse; urtepotter, hustage, kolonihaver, og 
de små hjem rundt om, hvor ældreskabet giver 
deres bidrag, tilos. 

Fat derfor din urt, en stilk, en gren - eller 
. kend een, du kan følges m.ed~ Spørg ud til, 
.. hvor du kan finde det,. Og kom: 

vi starter kL 11,30 - 12,00· med .at 
lave rndkøb; en sund frokost, urtethe 

" og øl, og hvis - vi vilteqne, male, 
eller danse, så husk d~t du har • 

.~ •. ~'r-.• '.<_~._ '.' . ll .. ~! 

~ li., >;.1 " 
.·',./i'Vi.ryge~ urten! 

, - ; -. . 

må tale. 

'.-----
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15.11.1990 

Kære Morten. 

Jeg skriver til dig, fordi jeg lidt har brug for din hjælp på min 
faglige erhvervsside. Problemet er, at jeg ville kunne bruge nogle 
snakke med dig om, hvordan jeg kan komme videre på det teoretiske 
område, samt om du har mulighed for at lave et uddannelsestilbud til 
mig til foråret. 

Det første handler om, at jeg har en gammel interesse i et licentiat
studie. Jeg har dog ikke forfulgt dette systematisk tidligere, idet 
teori-praksis forholdet altid er faldet mig af hænde, når jeg søgt 
at gå nærmere ind i tanken. Til gengæld har jeg så de senere år både 
fået skrevet et hav af oplæg/skrifter på den ene side, og på den 
anden side fået en masse praksiserfaring, men det er alt sammen noget 
der kun ligger i et - politisk - ingernandsland. 
Og det er ikke nok for systemet! 

Det sidste handler da også om, at jeg står overfor at skulle i 
uddannelsestilbud (UTB) 6-7 mdr i starten af 1991 - for at kunne 
få mit andet jobtilbud i 1992! Og så er det jeg tænker, om jeg har 
noget at bygge på til et licentiatstudie, om jeg orker det, samt 
hvordan, dvs om det overhovedet er muligt at finde en form, jeg kan 
trives i med dette; men så også at jeg kunne bruge et UTB til at 
afklare det nærmere. Der er nemlig mulighed for at lave et 'selvvalgt 
uddannelsestilbud', og det kræver ikke andet end at en institution 
o.a. tager imod een med en beskrivelse af, hvad der kommer til at 
foregå. Det kunne handle om forskningspraksis, du kunne få dig et 
føl, en videnskabelig assistent. 

Nu ved jeg godt - eller det forestiller jeg mig i hvert fald - at du 
har hypertravlt. Det samme har jeg. Men det behØver ikke være særlig 
omfattende, måske det endda kunne kaste noget ordentlig af sig at få 
vendt nogle grundlæggende forskningsprincipper set fra forskellige 
fags side. 

Jeg skal også lige fortælle dig, at jeg har en bagdØr at gå ud af i 
midten af 91, hvis ikke ovenstående kan blive til noget: At læse tysk 
på UTB-ordningen. Det er ikke fordi jeg er særligt motiveret hertil, 
men jeg kan bruge det, idet min grundlitteratur i forvejen er det 
tyske. så det ville være OK, men det løser desværre ikke noget 
grundlæggende for mig - det udskyder det kun, men hvem kan også vide, 
hvordan det hele ser ud om bare få år. 

Jeg kontakter dig om nogle uger, men vi ses vel også til Gruppe 89/90 
mødet. 

Mange hilsener 



Kære husgruppe/bestyrelse. 

Vedlagt oplæg - der også er indsendt til behandling 
på vores næste generalforsamling - kan også sendes 
til Nathan og Rastrup Andersen. 

Argumentation for: at huset har brug for, at dets 
egen historie kommer frem, således at husets selv
stændige standpunkt og perspektiv markeres som 
ligestillet forhandlingspartner overfor omgivelser
ne. En sådan platform er tvingende nødvendig, hvis 
ikke huset reelt - også fremtidigt - sætter sig selv 
under administration. 

Desuden også vedlagt udkast til brev til Nathan og 
Rastrup Andersen. 

Mange hilsener 

J,<;~l,..E 
23.9.1990 



Studenterhuset 25.9.1990 

Kære Ove Nathan og John Rastrup Andersen. 

Studenterhuset har taget hul pil et nyt semester. Og pil de 
seneste husmøder og pil stormødet d. 4.9.1990 har husets 
"•• lede sit~Uonl'videreføret•• varet-' tIL debat. Udgangs
punktet herfor v~r husets tidligere ansøgning (april 90) og 
Universitetets svarbrev (20.juni 90), samt et internt oplæg 
udarbejdet ti l møderne ("Debatoplæg om studenterhusets 
situation og fremtid", vedlagt som bilag). 

pil mange punkter afslørede diskussionen pil stormødet, at 
studenterhuset og universitet pil det praktiske har det med at 
gll skævt af hinanden. Husets uafklarede situation - dets 
manglende accept fra Undervisningsministeriets side - indtil 
for nylig, bærer selvfølgelig sit hertil; men det er ogsll en 
udbredt opfattelse blandt husets aktivister, at kontakten til 
universitetet pil den praktiske autonomis omrIIde er sil 
modsætningsfyldt, at huset reelt efterlades uden handlemulig
heder. Situationen er nærmere analyseret i bilaget omkring 
problemet at afstll respektiv tiltage sig autonomi til 
selvstyre som Forening. 

Aktuelt er der for huset den konkrete sag, at kØkkenmateriel 
køleskabe, borde o.a. udloves ti l anden side, her 

Geologisk Institut/Feltudrustningen, uden at huset pi nogen 
milde inddrages i beslutningsprocesserne_ selv o. dele If det 
udlovede direkte indgllr i husets daglige brug. pil punkter som 
ovenstIlende vil vi derfor gerne bede om, at universitetet 
ikke handler, før der er en samlet om- og udbygningsplan. 

En yderlige grund til at vi tager denne kontakt er, at vi 
finder det nødvendigt at formidle husets historie set fra 
husets eget standpunkt. Universitetes svarbrev indeholder for 
os at se slet ikke blik for, hvad det egentligt er, der 
foreglIr og har foregIlet herovre i Købmagergade, og hvordan 
(dele af) universitetet har et meget uheldigt medansvar 
herfor. Vedlagte bilag - det er langt, indrømmet - fortæller 
herom, samtidig med at det giver nogle bud pil, hvordan husets 
bedst fremmes praktisk og fagligt. Bi laget er samtidig 
indsendt til behandling pil ordinær generalforsamling d. 
7.oktober 1990. 

Husgruppen og bestyrelsen er langt fra enig i enhver detalje 
bilags-papiret, men selve historiebeskrivelsen og perspek

tivet som det fremlægges er der udbredt opbakning til. 
Efter generalforsamlingen hllber vi derfor ogsl, at vi Oll 
universitet hurtigt kommer igang med de fortsatte forhand
linger. 

Tiltrlldt af fremmødte studerende og 
bestyrelsesmedlemmer, forsamlet til 
ordinær møde d. 25.9.1990 

i 



Studenterhuset sep 1990 

DEBATOPLÆG: STUDENTERHUSETS SITUATION OG FREMTID. 

Foreningen studenterhuset {FS} har siden 1984 rådet over 
Købmagergade 52, stuen og 1.9al. Og med udgangspunkt heri er 
der udarbejdet en samlet plan for et funktionsdueligt 
Studenterhus centreret omkring at være et fagligt, kulturelt 
og socialt mødested for alle studerende ved Københavns 
Universitet. 

Alle planer har taget udgangspunkt i, at de nuværende to 
etage-arealer i nr. 52 - 1300 kmm - ikke er tilstrækkelig til 
at kunne udgøre rammen omkring et levende hus. I planerne har 
derfor også ingået kælder og 3.sal i nr. 52, samt stuen, 1/2 
1.sa1 og 1/2 2.sal i nr. 50. (jvf Delprogram og Indretning, 
marts 1984, og skitsen herfra i bilag l). Det bar dog af 
politisk-administrative grunde ikke været muligt for FS at få 
råderet over de tilstødende lokalearealer. Dels bruges de af 
andre (forskellige fag, der er kommet ind, også efter at de 
midlertidigt bar stået tomme, samt private lejere), og dels 
bar studenterhuset ikke kunnet opnå tilsagn om husets 
etablering fra Undervisningsministeriet, hvorfor Universitet 
har været tilbageholdende med at forcere en udvidelse. 

Med Haarders brev (26.6.1989) åbnes der endelig op for at 
studenterhuset kan komme videre. Som det hedder vil han ikke 
længere ~modsætte sig, at universitetet inden for sin ramme 
afsætter penge til et studenterhus , når blot der sker en 
ligelig behandling af alle de studentergrupper , der kunne 
tankes at bruge huset". 

Med dette brev blev der åbnet for, at FS og RU kunne begynde 
at tale sammen om den nødvendige ombygning og udvidelse af 
studenterhusets aktivitetsrum. Bn første ansøgning hertil var 
færdigudarbejdet november/december 1989, men efter uformelle 
drøftelser med forskellige personer indenfor universi tet stod 
det klart, at den ikke var præcis nok mht, hvordan det 
administrative, renovering/ombygning mv skulle sættes igang. 
Dette førte til udarbejdelsen af en ny plan "Ansøgning om be
villing til Studenterhuset, april 1990". Og Københavns 
Universitet/Universitets Rektor v/ Leif Christensen har 
d.20.juni svaret p! denne ansøgning. 

I svarbrevet lægges der op til et fortsat arbejde med 
etableringen af et studenterhus, dog med to præciseringer: at 
det er sidste chance nu for etablering indenfor en over
skuelig fremtid, og at ændrede økonomiske vilkår betyder. at 
planen Rikke kan ske, som foreslået i den oprindelige plan", 
og "ej heller således som huset pt. fungerer og tænkes 
udvidet jfr. den fremsendte rapport" (s .1-2). Herudover 
indeholder svarbrevet en del yderligere præciseringer 
omkring, hvordan universitet ønsker, at den videre udformning 
af det juridiske, det økonomiske og det styrelsesmæssige skal 
finde sted. Disse præciseringer er formuleret som næsten 
ufravigelige krav til FS. Desuden går svarbrevet ind på de 
muligheder. der ligger i studenterhuset , men her er over
vejelser mere af forslagsmæssig karakter, omend det bør 
"indgå i overvejelserne, om en aktivitet allerede har 
rimelige vilkår inden for decentrale studenterfaciliteter 

2. 
eller uden for universitetet. om aktiviteten hænger sammen 
med andre, ønskede aktiviteter og evt. er aktivitetsskaben
de. De aktiviteter, der prioriteres højest bør tilsammen være 
åbenbare studenterhusaktiviteter og egnede til at tegne 
husets profil" (s. 5). Omkring den indholdsmæssige udfyldning 
af det gtudentersociale, kulturelle og faglige lægges be
slutningskompetencen således helt over i FS's hænder - dog 
sætter økonomi klare grænser, idet aktiviteter primært skal 
være "selvbærende eller ideelt indtægtsgivende"(s.4). 

OM HUSETS HIDTIDIGE FUNKTIONSHADE. 

De mange aspekter i svarbrevet skal ikke gennemgåes. Men 
nævnes skal, at der i brevet ligger en klar miskreditering af 
husets nuværende styreform. Den lever ikke op til vedtægterne 
for FS, og den ses endvidere som direkte grund til, at huset 
endnu ikke har fået en cafe-bevilling. Hvori dette specifikt 
består præciseres ikke, men svarbrevet kredser omkring en for 
løs beslutningsstruktur og en manglende klar bestyrelses
kompetence. Hertil skal blot bemærkes, at FS selvfølgelig 
overholder vedtægterne, og at FS gerne ser de punkter 
udpeget, hvor dette ikke sker. 
Problemet synes derfor at være et andet, nemlig forskellig 
opfattelser af, hvordan den daglige ledelse af huset finder 
sted. Og på dette punkt har der også i hele husets historie 
været tvist mellem FS, KO, DVU og Undervisningsministeriet. 
Tvisten har gået på, i hvilken grad bestyrelsen samtidig, 
eller direkte som et hierarkisk centrum, har skullet være 
daglig ledelse mellem de halvårlige generalforsamlinger eller 
om den daglige ledelse har været husets brugere/brugergrupper 
indenfor de rammer, som generalforsamlingerne afstikker. 
Huset har altid holdt på det sidste ud fra at en så stor 
direkte brugerindflydelse er at foretrække, dels ud fra 
almindelige demokratiske principper, men også ud fra, at det 
på længere sigt vil gavne alle parter i kraft af en øget 
ansvarlighed overfor husets mål og værdier. Huset har derfor 
ikke arbejdet med en modsætning mellem bestyrelse og direkte 
demokrati, men har gennem etableringen af en flad intern ar
bejdsstruktur søgt at ophæve denne i det daglige arbejde 
selvfølgelig indenfor vedtægternes rammer. Den tilsynspligt 
en bestyrelse har er ikke hermed tilsidesat eller underkendt, 
men den er blevet praktisk. idet bestyrelsen samtidig har 
været med i etablering og udvikling af de enkelte aktivite
ter.
 
Om det er dette - denne manglende daglige adskillelse mellem
 
bestyrelse og brugere med udstrakt kompetence til brugergrup

perne, der selvstændigt handler indenfor vedtægterne og
 
generalforsamlingsbeslutningerne, formidlet gennem kontinu

erlige hus- og stormøder - som universitetet har i tankerne
 
gennem sin, egentligt ubehageligt uklare og insinuerende,
 
kri tik, er det selvfølgelig ikke til at vide. Men det m!
 
afklares nærmere.
 

Der er en anden ting at bemærke til kritikken af bestyrelsen. 
I svarbrevet p~lægges denne ansvaret for, at der blandt andet 
endnu ikke er opnået en cafe-bevilling. Det er ikke rigtig. 
På tale er - med et lånt udtrYk - dØdboldssituationer. For at 
få en bevilling skal visse praktiske betingelser være 
opfyldt, fx. rindede vand. Og sådanne forhold har huset ikke 



J 
kunne etablere pga. manglende økonomi, endsige selvkompetenee 
til ombygning af huset. Samtidig har universitet kun vist 
formel vilje til at påbegynde det nødvendige arbejde ud fra 
de prioriteringer, som huset har lagt frem. Ingen i huset har 
bedt om nye lokummer bagerst, de gamle var go' e nok - og 
alligevel gås der igang med dette arbejde, samtidig med at 
lovet og basalt nødvendigt arbejde som istandsætning af 
respekt iv nye døre, indbrudssikring, kølereparation. ud
bedring af el-installationer osv. osv. helt udebliver. Ej 
heller har huset bedt om, at husets eneste, improviserede. 
bad skulle fjernes med begrundelsen, at det "ikke skulle 
udvikle sig til en badeanstalt". Det er muligt den beslutten
de myndighed selv har bad derhjemme. men det kan andre jo 
ikke bruge, og desuden var badet sat op for studenterhusakti
vister , der skulle arbejde med andet i huset end hvad der 
hele tiden ligger på spidsen af en blyant. 

Bevillingsproblemet er da også et ældgammelt symptom på 
generelle pol i tisk-administrati ve stridigheder, på det 
niveau, hvor det handler om et studenterhus eller ej. Og her 
har huset altid været den svage part qua nederst i hierarkiet 
under staten. 
Da huset i sin tid blev givet til FS, så skete det gennem 
overdragelse af en nøgle, og samtidig skulle det juridiske, 
økonomiske mm. afklares. I praksis betød dette en fundamental 
usikkerhed og uklarhed på, hvad brugsretten indbefattede. Og 
her har det været op til de enkelte studenterhusaktivister, 
incl. bestyrelsen, selv at finde handleniveauer. Bare det at 
sætte en tegnestift i en væg, eller male. eller at fjerne de 
fastskruede borde, så det var muligt at lave andet i huset 
end at spise madpakker, kort sagt at gøre huset brugelig, alt 
dette var noget som ingen havde kompetence til at udtale sig 
om. Og blev der spurgt ud af huset til universitetet, så fik 
man svaret, at man skulle afholde sig fra ændringer. På dette 
punkt har universitetet været en ekstrem bureaukratisk 
hæmsko. lord har man argumenteret for husets eksistens, men 
i praksis har man ikke ønsket at gå med ind og tage et 
medansvar for dets etablering. 

Ligesom universitetet har fralagt sig et medansvar for egen 
disposition, ligeså kan det også konstateres at diverse 
studenterhusbestyrelser overvejende har handlet ligeså i 
forhold til husets brugere og brugergrupper. Det som be
styrelsen har kunne give videre - uden at blive beskyldt for 
overgreb på statsejendom - har været, som universitets 
forholden sig, et "vent og se". Samtidig har bestyrelsen kun 
kunne varetage si t mandat i den udstrækning, at de brød 
dette. I fagspecifike terminologi har vi her en "dobbelt
binding", hvad der som bekendt, overfor enkel tindivder. er 
grunden til skizofreni: den stadige handlingslammelse. 
Desuden har bestyrelsen været stillet over for det selv
følgelige krav om, at huset skulle være s, åbent og frit til
gængelig for alle studerende som muligt, hvilket i praksis 
har betydet, at bestyrelsen har måtte bruge forhåndenværende 
ressourcer på at være servicemedarbejdere for enhver bruger 
af huset. Hertil kommer så også arbejdspresset fra, at den af 
universitetet lovede jævnlige rengøring er udeblevet. Det kan 
derfor heller ikke undre, at der ofte ikke har været kræfter 
til fremme af nye initiativer og ideer. Da huset endvidere 

So' 

aldrig har haft midler til egentlige arbejdsredskaber, så har 
ethvert praktisk fremstød - bordfjerning. rydning af lokaler, 
malerarbejde mv. - måttet finde sted via til lejligheden 
lånte reskaber. Utilfredsstillende. 

Om noget er ovenstående tæt på husets hidtidige grundakse: 
universitet har glimret ved at undlade at overgive faktisk 
kompetence til huset - dette har endda været muligt at gøre 
i kraft af den betydning som universitetet har tillagt 
etableringen af huset ud af til over DVU og Undervisnings
ministeriet - og studenterhusbestyrelser har vedvarende og 
omkring samme læst undladt at tage den kompetence til 
autonomi, der var nødvendig for at bryde med gentagen 
opdukket passivitet. Mangen er den studenterhusaktivist, der 
har givet huset og universitetet fingeren for at være kun en 
hæmsko for nyt. Og- der må også undres over, hvor energien 
ko:nuner fra. til at så mange så vedvarende dog har fået 
fodfæste og ikke giver op. 

Der ligger i svarbrevet fra universitet en underkendelse af, 
at universitetet selv er en del af ovenstående problemstil
ling. Den gives i ren form videre til bestyrelsen i form af 
diverse kritikker for manglende ansvarlighed (s.2) - men på 
sin plads må være at begynde at tænke tanker om, hvem det 
egentlig er, der har foretaget ansvarsforflygtigelser , og 
som tror det kan fortsætte som hidtil! 

llu er det selvfØlgelig muligt at spille dette tilbage til 
universitetet. Men bureaukratiske løsninger fører dels ikke 
så fandens langt og er dels spild af go' energi. Mere 
formålstjentligt er det at få et indholdsmæssig samarbejde 
med universitetet omkring, hvordan kvalitativ social, faglig 
og kulturel studentervirksomhed kan udvikles. Universitetet 
har i forvejen til opgave at kvalificere samfundsudviklingen 
på videnskabelig måde, dvs fremme det almene arbejdes 
standpunkt. gennem uddannelsen af kandidater. og en sådan 
viden og arbejdskraft må selvfølgelig stilles til rådighed 
for studenterhuset, lige som huset aktivt må gribe denne. At 
det indtil nu er kommet til en overvejende bureaukratisk 
disput de involverede parter imellem kan ogs' ses som effekt 
af, at ansvarlige kollektivt har undladt at vægte udviklingen 
af det indholdsmæssigt betydningsfulde. Huset synes på dette 
punkt også at stå overfor en ny fase i sin egen historie. 
Medens startfasen var en aktiv bestyrelse. der argumenterede 
sig frem mod ordentlige brugsmæssige og solidariske ved
tægter, men som endte op med, gennem bureaukratisk håndvrid, 
at måtte acceptere generelle foreningsvedtægter. så overgik 
huset til den "lange vandring", hvor dets aktstykke samlede 
støv i næsten 5 år i Haarders skuffe. I al denne tid nåede 
studenterhusaktivister at bygge huset op på ny en ti-gange. 
een gang per semester, hvor bestyrelsen blev Mere eller 
mindre ligegyldig som andet end et praktisk arbejdende organ. 
At bestyrelsen steg ned fra sine tinders var faktisk også det 
eneste ansvarlige at gøre. For det videre, hvor det er mUligt 
at forestille sig, at gøre huset åbent døgnet rundt, alle 
ugens dage, gennem et yderligere væld af forskellige aktivi
teter, vil det igen være nødvendigt med en genetablering af 
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et. egentligt særskilt, bestyrelsesarbejdsniveau. Det indtil 
nu praktiserede ugentlige bestyrelsesmøde med husgruppen, og 
det omvendte heraf: ugentlige husgruppemøder med deltagelse 
af bestyrelsens medlemmer, kan derfor passende suppleres med 
yderligere selvstændige bastyrelsesmøder, hvor det kollekti
ve overblik reflekteres endnu engang. I den udstrækning, der 
kommer intern økonomi i huset, vil dette også sætte flere 
særskilte arbejdsniveauer, der kræver længerevarende og 
kontinuerligt focus. 

OM FREMTIDIG PROFESSIONEL/SEMIPROFESSION~LDRIFT. 

En central akse i svar:brevet er kravet til huset om at 
etablere en professionel/semiprofessionel drift. Der tænkes 
i første omgang på en ansat leder (administrator og koordina
torl og en ansat betjent/portner/teknisk forvalter. Herudover 
"vil der - afhængig af aktivitetens art og omfang - forment
lig skulle ansættas og lønnes ansvarlige ledere for enkelte. 
permanente aktiviteter/områder". Universitetet er her på det 
rene med, at dette er udgiftskrævende, og at flere aktivite
ter "i bedste fald først efter en periode vil blive selv
:bærende/indtægtsgivende", og det foreslås derfor at det 
undersøges, hvorvidt "udleje/dispositionsret over rum/dele af 
huset til beslægtede aktiviteter under egen styring vil kunne 
bidrage til at skabe det økonomiske grundlag for husets 
drift" (s. 5). Da huset i forvejen er for lille - og stadig 
overmåde upraktisk indrettet gående mod det ubrugelige for 
store områder af etagearealet - er forslaget om ekstern 
udlejning af lokaler imidlertid det samme som husets af
vikling som studenterhus. 
Uden at nævne det er det egentlig også. "beboerhus-modellen", 
der således læggeø op til, dvs en husstruktur, hvor der gives 
tilskud til underliggende drift, husleje, varme mv. og til et 
minimum af administration, der så skal anvendes til surplus
virksomhed - og afhængig af det vellykkede udfald heraf skal 
indtægterne herfra på lang sigt så sponsorere større og 
større dele af de samlede grundlæggende driftsudgifter. Uden 
at forklejne beboerhusmodellen, så lider denne dog meget af 
en slags omvendt bureaukrati: en adminstrativ bund, hvorpå 
mennesker går og går ud igen efter endt aktivitet. I sig selv 
er dette problematisk ud fra et nærdemokratisk brugerprincip 
omkring daglig indflydelse på relevante betingelser, idet 
indholdsmæssig koordinering brugere og brugergrupper imellem 
alene henlægges til en næsten anonym administration, til 
bestyrelsen og til generalforsamlingen. Desuden er beboerhus
modellen primært en model for et geografisk afgrænset område 
- og det ikke just dette, der er karakteristisk for brugerne 
af et studenterhus. Rer vil det være brugere fra det meste af 
storkøbenhavn - og fra udlandet - der sætter hinanden møde 
omkring faglige og ret beset tværfaglige interesser, og som 
ønsker at indgå i en indholdsmæssigt storsammenhæng. hvad der 
netop ikke er mulighed for andre steder. 
En anden model end beboerhus-modellen må derfor søges for 
studenterhuset. 

Nu har problemet om ansatte/lønnede personer altid været et 
uoverskueligt stridspunkt i huset. På den ene side har stået 
opfattelsen, at dette skal man ikke have, idet det splitter 

ved at nogen får løn for at være virksom, andre ikke. Det er 
overhovedet problemet om at være arbejdsgiver for frivillig 
arbejdskraft respektiv arbejde gratis under andres kommando. 
På den anden side har stået opfattelsen, at ansatte kunne 
bruges godt til at sikre kontinuitet i det daglige og til at 
varetage/samle det op, som ellers ikke blev gjort. 
Et lignende problem har fandtes på området "aktiviteter med 
henblik på penge". På den enB side en opfattelse, der ud fra 
en meget stringent driftsøkonomisk betragtning ønsker 
aktiviteter, der kan gøres overskudsgivende. fx. centreret 
omkring cafeen. Så må man senere lægge vægten på at få det 
sociale, faglige og ~ulturelle op at stå. På den anden side 
en opfattelse der vægter, at huset skal være en levende 
livssammenhæng uden kommerciel overvægt, idet dette dels er 
udfoldet alle andre steder, og dels drejer det sig om rocus 
på udviklingen af kvalitativt nyt. 

De forskellige standpunkter på områderne har altid været i 
polaritet. Man kan dog sige, at de set fra husets standpunkt 
ikke er uforenelige ~odsætninger, men at de er blevet det, 
nok primært på grund husets uafklarede juridiske og økonomi
ske situation, idet der således ikke har været et medie, en 
sammenhæng, hvor det har været muligt at holde standpunkterne 
i bevægelse. Det er effekten af det tidligere nævnte, at 
universitetet ikke aktivt har tilstået studenterhuset 
kompetence til sig selv, og husets ditto omkring ikke at tage 
denne fra grunden af. 
Generalforsamlingerne. bestyrelserne, de månedlige stormøder 
og ugentliae husgruppemøder har selvfølgelig været mødesteder 
for ovenstående divergerende synspunkter, men samlet har der 
aldrig været samling omkring det eneste, der de facto har 
kunnet løse de handlingslanunende modsigelser i husets juridi
ske og økonomiske fundament: en egentlig overtagelse af 
ejendommen, og dermed skabelsen af dån platform, hvorudfra 
nogen gå.r igang med udviklingen af det økonomiske, der kræver 
fagligt indhold på lang sigt, og andre igang med det faglige, 
der på lige så lang sigt kræver et økonomiske underlag. Man 
kan selvfØlgelig diskutere om en overtagelse - en annektering 
- er en løsning, eller nærmere kunne have været en løsning 
tidligere, men det ville have været en mere forsvarlig brug 
af vores statsejendom. den ejendom der af ydre grunde i strid 
med sig selv ellers trues af sin egen undergang. 

En annektering er selvfølgelig stadig en mulighed. Men det 
vil ikke være nOgen kvalitativ løsning på problemet om 
husets forhold til dets omgivelser. Der kan her skævas til 
de aktuelle forhandlinger omkring en ændring af styrelses
loven. hvor der fra Forskningspolitisk Råd er lagt op til et 
udvidet universitært selvstyre. Problemet og stridspunktet 
er, hvordan og hvem der skal forvalte denne udvidede kompe
tence: en ekstern bestyrelse eller mere magt til allerede 
eksisterende organer. Da kvalitet ikke kan freØllJ1es fra et 
standpunkt udefra og ind i en sag. men kun indefra gennem 
focus på det udviklelige, er der at håbe - og det ser det 
politiske styrkeforhold også ud til at effektuere - at det 
ikke bliver eksternt sammensatte bestyrelser, der etableres 
som styring af videnskabers univers. Det samme h~b eller 
per.spektiv er relevant for studenterhuset: udvidet selvstyre 
på basis af en grundlæggende indholdsmæssig defineret 
økonomi. 
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ET LEVENDE HUS I GENEREL DIALOG MED DETS OMGIVELSER. 

Eet er husets nuværende interne logos, denne modsætning 
mellem rationalitet og humanisme, der er et ganske naturligt 
spejl for de studerendes aktuelle samfundsmæssige situation 
og position. Et andet er husets forhold til dets omgivelser, 
såvel universitet som det generelle samfund. sidstnænte 
forhold kan, afhængig af den funktion og betydning et 
studenterhus skal have. selvfølgelig bestemmes på mange 
måder. Et vilkårligt forhold kan der dog ikke være tale om, 
idet kun menneskelig handling i det levende arbejdes perspek
tiv har nogen blivende - og dermed brugsmæssig og samfunds
mæssig - værdi. En definition af forholdet, der går ud på at 
lukke huset, gøre det til en ø, en niche, er derfor ubruge
lig. Snarere må der være tale om, at det at etablere sig i 
huset og udvikle dette kun er muligt gennem en samtidig 
udvidet beboeliggøreise af det omgivende generelle samfund. 

Der er sikkert flere løsninger på problemerne om ansatte, 
driftsøkonomi og det studentersociale, faglige og kulturelle. 
Hen centralt må være, at der ikke sker en yderliggøreise 
mellem det teknisk-administrative og det fagligt-indholds
mæssige som ved beboerhus-modellen. Det er derfor ingen 
løsning- at bygge en adminstrativ grund op for vilkårlige 
aktiviteter; eller omvendt bare at prioritere udviklingen af 
faglige aktiviteter uden hensyntagen til økonomiSk-admini
strative betingelser. Det er godt nok en sådan opsplitning og 
hierarkisering af menneSkelig virksomhed, der pt. er i vækst 
i samfundet. Hen som et krisefænomen kan den da heller ikke 
danne model for fremtiden - og da slet ikke for et studenter
hus, hvis ærinde netop tilhører denne. 

LØSNINGSMODELLSER. 

I det følgende skal 4 modeller o;tstilles. De første to 
modeller skal behandles kort, dels fordi de er kendt fra 
mangen anden side, og dels fordi de meget vanskeligt lever op 
til de krav og udfordringer, som et levende hus har brug for 
til virkeliggørelse af kvalitativ studenterfaglighed. Hermed 
også sagt, at huset må stille sig meget kritisk overfor en 
praktisk indførelse af disse. 

li: En generalforsamlingsmodel med lønnet bestyrelse. 
Fordelen er klart definerede arbejds- og ansvarsområder. Til 
gengæld fås som markant ulempe et uoverstigelig dagligt skel 
mellem lønnede, der har ansvar for helheden, og i hverdagen 
umyndiggjort e praktiske brugere. 

il: Ansættelse - ud fra et sekretærprincip - af en daglig 
leder, eventuelt su;tpleret af en portner. Denne leder tager 
sig af alt det praktisk-administrative - som ved model l. 
Problemet med denne løsning er det samme som ovenfor. 

R 

dl: Der ansættes en gruppe studentermedhjælpere. De danner 
en art husråd, og har tilsammen færdigheder til løsning af 
alt det praktisk-administrative. Parallelt hermed kan de 
enkelte permanente grupper i huset selv søge/arbejde for 
midler til lønnede faglige medarbejdere. 

4): Den fjerde model skal beskrives grundigt. idet den bryder 
med svaghederne i de forudgående modeller. Det er muligt, at 
den er for omfattende til den allerførste start - model 3 
kunne være et bud herpå - men den kan have værdi som perspek
tivisk ledetrld frem imod et fuldt udbygget studenterhus. 

Modellen går ud på at universitetet tilstlr huset midler til 
ansættelse af en team af faglige medarbeidere, der skal indgå 
i de bærende aktiviteter/grupper i huset. Ikke medarbejdere, 
der tager hold om selve rammerne for aktiviteterne - dette 
skal fortsat være de enkelte gruppers eget anliggende, 
formidlet gennem husets demokratiske organer - men faglige 
medarbejdere, der er med i grupperne og åremåls ansat af 
disse, og hvis primære arbejdsopgave er at varetage/opdyrke 
nye områder, der enten kan indg& i en udvidet gruppe eller 
føre til atableringen af nye aktiviteter, flere grupper. 
Samtidig skal de faglige personer som kollektivt team tage 
sig af de fælles daglige forhold for huset med henblik på 
etablering af tværfagsaktiviteter, og aktiviteter ud af 
huset, såvel mod universitetets forskellige institutter og 
organer som mod de forskellige samfundsmæssige, bevægelser, 
interesseorganiseringer. virksomheder. partier osv.osv. Alt 
sammen i ånden af selvforvaltningens praktiske realisering. 
Det faglige team tager sig af det for huset basale praktisk
administrative , formidlet gennem ugentlige koordinerings
møder. 
De faglige medarbejde lønnes af universitetet, der samtidig 
yder et driftstilskud til de basale praktiske forhold, og 
midlerne skal være af en sådan størrelse. at huset hviler i 
sig selv. Disse midler skal så anvendes i perspektivet et 
udvidet åbent studenterhus i generel dialog med dets Olll

giveiser, og til initiering af aktiviteter, der kan føre til 
flere interne ressourcer til fælles brug. Da det vil være 
husets aktivister, der frivilligt lægger arbejdskraft hertil, 
kan det ikk~ komme på tale, at producere midler i huset skal 
overgå til aflønning af medarbejde og andet fundamentalt 
alts& studenterhusets privatisering - idet husets eksistens 
for det første vil blive placeret på en knivsæg, og for det 
andet på udnyttelsen af gratis arbejdskraft. 
Størrelsen af den sum midler, som huset således samlet skal 
have råderet over, vil selvfølgelig være stadig genstand for 
forhandlinger mellem FS og universiteter, dog skal der kunne 
tænkes frem i perioder af 3-4 år, men princippet er, at 
universitetet sikrer selve grundlaget for en basal faglig 
studentervirksomhed. Der vil derfor også altid ligge et 
incitament for hver enkelt studenterhusaktivist til frivil
ligt at arbejde for yderligere midler, ikke til sig selv, men 
til den almene students virke i det generelle samfund som 
dette tager sig ud set fra en fælles studenterverden. 

Mere konkret skal følgende faglige ansættelsesområder i form 
af heltidstillinger foreslås: 
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a - i en videnskabsbutik/et fagligt og tværfagligt værksted. 
Form~let er at opdyrk~ omr~det. hvor studerende og omgivende 
samfunds instanser finder sammen om udformningen af konkrete 
studenterprojekter til brug for aftagere. En videnskabsbutik 
kan - p1 lang sigt - tilføre huset midler, idet projekterne 
for fri brug af huset overdrager dele af deres udkomme til 
øvrige aktiviteter i huset. 

b - i rådgivningen/Regnbuen. Her er der kun tale om en 
negativ økonomi. idet brugerbetaling må være udelukket. når 
det drejer sig om mennesker i nød for vejledning/rådgiv
ning/terapi. I arbejdet kan ogsl indgå undervisningsaktivi
tet på relevante institut ter. hvorved den videnskabelige 
teori-praksis-akse får konkret kød og blod - ligesom Folke
universitets virksomhed vil være af relevans. En sådan 
funktions logik for en specifik faglig virksomhed i studenter
huset vil også kunne danne model for mange andre fag omkring 
deres genstand - hvilket er lig indput til videnskabsbutik
ken. 

c - omkring kunst. kultur og debat. Kan næppe kapitaliseres 
og er snarere udgiftskrævende, omend deres virke kan føre til 
produktion af aktiviteter. der tilfører husot et større 
overskud af den nødvendige kreative energi. 

d-l cafeen respektiv i et spisehus. Her er den 1bne ramme 
for husets aktivister, hvad også husets kreative virksomhed 
kan trække på i forbindelse med kunst, kul tur og debat, 
ligesom husets musikbands naturligt kan anvende ca. feen i 
deres virke. Også her vil der kunne fremskaffes midler til 
fælles/udvidede aktiviteter. 

OvenstA.ende ka.n umiddelbart ind.gå i huset. omend pladsen 
allerede er for trang. Hertil kommer at et gammelt. egentlig 
to, prioriterede områder - formidling (A/V-værksted, grafisk 
varksted. foto, tidsskriftscenter. bibliotek) og mekanik 
(syværksted , cykkelværksted. grovværksted • keramik) - ikke er 

med i ovenstående prioritering. Men skal der være plads til 
og9A dette, samt permanente udstillinger, computerrum, teater 
og biograf - og det skal der - så er en udvidelse af huset 
nødvendig allerede fra nu af. Og som nævnt har universitetet 
sagt fra til den oprindelige plan. Problemet kan koges ned 
til: hvordan og hvor starter vi med det vi har af plads, og 
hvad og hvor arbejdes der videre på ny plads. Huset ~ og har 
al tid været for lille til at være funktionsduelig - med 
mindre der selvfølgelig nøjes med en cafå og en adminstra
tion! 

AFSLUTNINGSVIS. 

Bn ting mere. der specifikt skal kommenteres ift universite
tets svarbrev, er tanken om en ekstern bestyrelse. fx. med 
Studenterrådet og Moderate Studenter. Problemet er behandlet 
tidligere som værende en dårlig ide; men hvorfor overhovedet 
et forslag om en sådan partspræsentation. der ikke kan føre 

til andet end ydre deling af magt I fremfor afskaffelse af 
denne. studenterrådsmedlemmer og alle andre studenterorgani
serede, der har lyst til at gøre et stykke bestyrelses
arbejde, har jo allerede muligheden herfor - og indgår da 
ogs~ i huset. I tanken om en ekstern bestyrelse skjuler der 
sig derfor mere en kontrol-, en effektivitets- og et myndig
hedsansvarsforlangende fra studenterhusets omgivende kon
tekst. men hvis ikke man herfra mener. at huset kan klare 
dette, så er det mere nærliggende at yde støtte og ekspertice 
til at kUnne, end at umyndiggøre tanken om at studenten skal 
kunne blive sit eget hus voksen. Som man frygter høster man 
som man sår vokses! Derimod vil det være oplagt. at studen
terrldet og Moderate Studenter gik med ind i diskussionen og 
arbejdet med, hvordan huset bringes videre. 

Der er også det forslag at kunne låne/leje (dele af) huset ud 
til andre. Umiddelbart også en dU1TJ ide som k01ll1llenteret 
tidligere. Men det kan overvejes - i form af sideaktiviteter 
- om det kan gøres til folk. der i forvejen er med i huset, 
men hvis aktivitet falder udenfor de gænge ~ der samtidig 
ikke er andre der pt. bruger lokalet. Herved vil det nemlig 
ikke belaste. misrygte eller udvande huset. men give inspira
tion videre. 

Udarbejdet af studenterhusaktivister, 
på grundlag af diskussioner i besty
relsen. husgruppen og på stormøder. 

Dette oplæg fremmes som diskussionsoplæg til 
ordinær generalforsamling d. 9. oktober 1990 mhp. 
beslutning om fremtidig arbejdsgrundlag for den 
nye bestyrelse. 
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Universitetets Rektor 

Til Studenterhusgruppen
 
Til Studenterrådet
 
Til Moderate Studenter
 

Ref.,	 Le/kb 20. juni 1990 

I april 1990 forelagde Studenterhusgruppen en bevillingsansøg

ning, der samtidig var et oplæg til Studenterhusets fremtidige 

status og virksomhed. 

Rektoratet har sammen med administrationen gennemgået oplægget 

j.	 og har udarbejdet vedlagte notat. Oplægget fra Studenterhusgruppen 

1-	 er vedlagt til orientering for Studenterrådet og Moderate Stu
denter. 

Rektor agter i løbet af august 1990 at indkalde parterne til et 

møde,	 med henblik på en nærmere drøftelse forud for en behandling 

i de styrende organer. 

cc: Ove Nathan 
J. Rastrup Andersen 
Lars-Erik Allin 

r.;-~\ CDiventty Ilf CDptwge.ll • Offic:e of tDe RltC'lor

(.,~ ..\1 ;\Jtteg:ade IO Tcl: ~~5 3391 0828§A ?0.B. 2177 Fax: ~~; 33 9J J828 
~ ...W Dl-: iOl7 Koloe!Ll'lal'n K Tdu: l:;::lu:ll('OP dk 
~\W=':'j;;7'lf)
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JR.•• LEA. Le. kb/29. 5.90 

Notat om Studenterhuset 

l. Indledende bemærkninger 

Efter en betydelig indsats af studerende og ansatte, lærere og 

administrativt ansatte, forelå i 1984 en plan for et studenterhus 

ved Københavns Universitet, dets lokalisering, aktiviteter, 

budget og finansiering. Planen blev tiltrådt af K/KF. 

En ligeledes meget betydelig indsats blev så i de fØlgende år 

trods voldsomme nedskæringer - udfoldet fra Universitetets side 

for at opnå den fornØdne hjemmel til at anvende huset til stu

denthusformål. SidelØbende sled skiftende "studenterhusgrupper" 

med at holde enkelte studenterhusaktiviteter og interessen for 

Studenterhuset i live. At universitetet således trods viden om de 

stadigt forringede Økonom~ske muligheder kæmpede for etableringen 

af Studenterhuset, må tages som udtryk for den vægt, sagen til

lægges af Rektorat, da styrande organer o.a. inden for universi

tetet, og vil i hvert fald eksternt blive opfattet således. 

Det er på denne baggrund opfattelsen, at Universitetet uanset de 

ændrade vilkår bØr fortsætte arbejdet med etablering af og sik

ring af eksistensen af et studenterhus ved KØbenhavns Universi

tet. Hertil skal dog knyttes to væsentlige præciseringer: 

et forsØg nu på at etablere og sikre eksistensen af Studen

terhuset må antagelig betragtes som sidste chance (lykkes det 

ikke nu, vil mulighede~ne for etablering af et studenterhus 

ved KØbenhavns Universitet antagelig være fortabt i en over

skuelig fremtid). 

de ændrede Økonomiske o.a. vilkår betyder, at etableringen 

ikke kan ske, som foreslået i den oprindelige plan, og ej 

he~ - således som huset ~.t. fungerer og tænkes udvidet, 

jfr. den fremsendte rapport. 

2. Jura'en og styrelsesformer 

Indledningsvis må det slås fast, at ejendommen er statsejendom 

KØbenhavns Universitets regi. 

Det kan således ikke nytte noget. primært at anvende ejendommen 

til nogle aktiviteter, der er totalt offentlige, og som drives på 

en sådan måde, at ansvaret far ejendommens brug og drift udvandes 

helt eller delvist. 

Udgangspunktet må v~re, at huset er forbeholdt de studerende ved 

KØbenhavns Universitet, og at det er deres valgte og kompetente 

organer, der bestemmer. Det var den holdning, der lå bag kon

struktionen af "Foreningens" vedtægter. Om medlemskredsen så skal 

være studerende med årskort ved KØbenhavns Universitet, hvor års

kortet er adgangstegn til creneralforsamlingen, eller om man vil 

have en mere begrænset kl.'eds, f.eks. en "StØtteforening" er en 

smagssag. At der så i huset kan være aktiviteter, hvori der del

tager udefrakommende, og som derfor kan karakteriseres som mere 

eller mindre offentlige, har intet med styringen af gØre. 

Når det i Husgruppens notat nævnes, at der er problemer med moms

registrering og bevillingssager. så er dette en klar fØlge af den 

uklare juridiske status foretagenet har. 

Politiet, momsvæsenet og sundhedsmyndighederne vil nu engang kun 

tale med juridisk og Økonomisk ansvarlige personer med et mandat 

bag sig f.eks. i form af en forening, som kan opfylde de krav, 

myndighederne stiller. Dette er der faste og traditionsmæssige 

regler for. Det er vel iØvrigt også en forudsætning for. at et 

foretagende som Studenterhuset kan drives på en rimelig forsvar

lig og professionel måde, og en måde. der gør det muligt for Uni

versitetet som statsinstitution at overlade det ikke uvæsentlige 

værdier til forvaltning. 



Det	 foreliggende udkast lever ikke op til disf ~rav. 

Styringen og beslutningskompetencen er for lØs.
 

Brugerkredsen er for lØs og derme~'indflydelsen på styringen.
 

Holdningen til ansat/ansvarligt personale er uforståelig.
 

Holdningen til ansvaret for inventar og driftsmidler/varer
 

for lØs.
 

Manglende forståelse for betydningen af myndighedskrav set i
 

relation til styrelse/ansvarlige personer.
 

3.	 Økonomi, istandsættelse 

Den	 i Studenterhusgruppens rapport angivne investeringsplan for 

istandsættelser og ombygninger, (I. AnsØgning vedr. ombygning og 

istandssættelse. (side 15) baserer sig på et af Bygningsplanlæg

ningen udarbejdet overslag fra december 1989 (vedlagt som bilag 

3). 

Bygningen K~bmagergade 52 er indvendig i meget dårlig stand, 

eksempelvis må de elektriske installationer gennemgås og fornyes 

i vidt omfang. 

Sanitetsinstallationer er delvis blevet fornyet, men der resterer 

endnu en del uds~iftninger. 

Gammelt kØkkenudstyr skal fjernes, og - hvis der skal indrettes 

restaurant - erstattes af nye kØkkenelementer og nyt apparatur. 

Samtlige lokaler skal gennemgå ret omfattende reparationer og 

maleristandsættelser. 

Omkostningerne ved disse reparationer samt en række Ønskede om

bygninger er vurderet til at ligge mellem 3 og 4 millo kr. 

En væsentlig del af disse udgifter ville under alle omstændighe

der være nØdvendige for at bringe huset i en brugelig stand, an

dre udgifter afhænger af den fremtidige indretning og brug. 

Øvrige udgifter opført under II. AnsØgning vedr. anlæg og opstart 

beror på Studenterhusgruppens egne vurderinger. 

4.	 Økonomi, driften 

Der er i oplægget regnet med, at KØbenhavns Universitet bidrager 

med dækning af udgifter til skatter, afgifter, el, varme og andre 

forsyninger såsom vand, renovation o. lign. Disse udgifter dækkes 

på finansloven sålænge universitetet står som bruger af ejendom

men, og figurerer derfor ikke i oversigterne. 

Under afsnittet III AnsØgning vedr. drift (side 16) har Bygnings

planlægningen anfØrt udgiften til rengØringen til ca. 530.000 kr. 

pr. år, samt udgiften til dækning af lØn til l,S TAP årsværk til 

ialt 470.000 kr. pr. år. Øvrige driftsudgifter under III •• beror 

på Studenterhusgruppens eg~t skØn ud fra de aktiviteter der tæn

kes iværksat i huset. 

5.	 Muligheder 

I det fØlgende skitseres kort nogle elementer, der bØr indgå 

overvejelserne ved udarbejdelsen af en plan, der sigter mod beva

ring af huset som et studenterhus, med bemærkninger til aktivi

tetsmæssige, organisatoriske og Økonomiske problemer. 

l.	 Medmindre huset afhændes, skal der i alle tilfælde af univer

sitetet inden for alm. bevillinger afholdes betydelige udgif

ter til renovering af huset. 

Disse udgifter kan ikke afholdes over et enkelt eller nogle 

få år. Det foreslås, at der indledningsvis opstilles en 

"langtidsplan" for husets genopbygning i etaper, hvor renove

rede rum udg~r anvendelige/funktionsdygtige dele af huset. 

2.	 Der bør opstilles en prioriteret liste over Ønskede aktivite

ter i huset. Ved prioriteringen bØr navnlig 2 hensyn lægges 

til grund: at det er aktiviteter, der er åbne for i princip

pet alle studerende ved universitetet, og at det er aktivite

ter, der er selvbærende eller ideelt indtægtsgivende. 

i 



Det bØr videre indgå i overvejelserne, om en aktivitet alle

rede har rimelige vilkår inden for decentrale studenterfaci

liteter eller uden for universitetet, om aktiviteten hænger 

sammen med andre, Ønskede aktiviteter og evt. er aktivitets

skabende. De aktiviteter, der prioriteres hØjest bØr tilsam

men være åbenbare studenterhusaktiviteter og egnede til at 

tegne husets profil. 

3.	 Driften af huset bØr i lighed med andre tilsvarende huse være 

professionel/semiprofessionel. Huset kan således ikke udeluk

kende være baseret på frivillig bistand og selvstyrende grup

per, men bØr som minimum have en ansat "leder" (administrator 

og koordinator) og en ansat "betjent" (portner og teknisk 

forvalter). Herudover vil der - afhængig af aktivitetens art 

og omfang - formentlig skulle ansættes og lØnnes ansvarlige 

ledere for enkelte, permanente aktiviteter/områder. 

4.	 For såvidt angår styri~-~n af huset skal bemærkes, at hjemlen 

til anvendelse af huset som studenterhus forudsætter, at hu

set styres efter de e~sisterende vedtægter. Hverken de nuvæ

rende forhold eller den i rapporten skitserede struktur synes 

som omtalt at overholde vedtægtens bestemmelser. 

Som minimum må kræves, at vedtægten efterleves. Det er dog et 

spørgsmål, om en opstramning af vedtægten vil være nØdvendig, 

i hvert fald under opbygning og konsolidering af studenterhu

set. Specielt bØr det overvejes, om studenterorganisationer

ne, SR & MS bØr indgå i ledelsen af Studenterhuset. 

5.	 Hvad endelig angår driftsudgifterne, skal fremhæves, at en 

professionel/semipro:essionel styring af huset er udgiftskræ

vende, og at flere ak~iviteter i bedste fald fØrst efter en 

periode vil blive selvbærende/indtægtsgivende. 

Det foreslås derfor, at det undersØges i hvilket omfang udle

je/dispositionsret over rum/dele af huset til beslægtede ak

tiviteter under egen s~yring vil kunne bidrage til at skabe 

det	 Økonomiske grundlag for husets drift. 

Her tæn navnlig på 2 muligheder: For det fØrste om en del af 

huset (jfr. renovationsplanen) vil kunne udlejes til brug for 

Studenterforeningen på vilkår (m.h.t. varighed, adgang, leje 

etc.) som er acceptable for både studenterhusets Øvrige brugere 

og for Studenterforeningen. For det andet om der i et ell~r et 

par rum kan etableres opholds-/mØderum for udenlandske (og 

danske) studerende, en international lounge (med udenlandske 

aviser, TV etc.), hvortil Det internationale Kontor (ved eksterne 

bevillinger) kan bidrage til dækning af indretning og/eller leje 

& driftsudgifter. 

! 



26 JUNI 1989København, den 

", 

Husgruppen 

Studenterhuset 

Købmagergade 52 

1150 København K. 

Husgruppen ved Studenterhuset har i et brev til mig af 2. marts 

d.å anmodet om mit standpunkt til etablering af et studenterhus i 

forbindelse med KØbenhavns Universitets ejendom i Købmagergade 52. 

Jeg har efter nogen overvejelse besluttet, at jeg ikke vil modsæt

te mig, at universitetet inden for sin ramme afsætter penge til et 

studenterhus, når blot der sker en ligelig behandling af alle ,de 

studentergrupper, der kunne tænkes at ville benytte studenterhu

set. 

-Med venlig hilsen 

Minister of Education & Research, Frederiksholms Kanal 21, DK 1220 Copenhagen K. Telephone + 45192 50 00 



KØBENHAVNS UNIVERSITET
 
Det Internationale Kontor
 

Frue Plads, Port A Pcitboks 2177 DK-l017 København K
 

Husgruppen 
Studenterhuset 
Købmagergade 52 
1150 København K. 

. ,. 
2& 

ReL RJ/lha Den)1. april 1989 

Vedr. Studenterhuset: Øresundsbussen som studenterhus. 

Sidste efterår blev en gruppe på op til 100 Københavnske studerende 
inviteret til Lunds Universitet for at se på de muligheder, som sam
arbejdsaftalen mellem de to universiteter åbner for at tage en studie
periode i Lund, Nu viste det sig, at man i Lund havde glemt at tage 
kal.enderen i ed, dagen lå umiddelbart før en svensk helligdag, og 
universitetet var stort set affolket ved middagstid, da de Københavnske 
studerende ankom. Det blev til rundtur på en tom campus til lukkede 
institutter. Men i de spørgeskemaer, som stort set alle de ca. 70 del
tagende studerende returnerede blev skuffelsen over de forsplidte mu
ligheder mere end opvejet af noget helt uventet, der havde været lej 
lighed til at møde og snakke med studerende fra andre fag og fakulteter 
på Københavns Universitet. Det havde været spændende. Og det blev nævnt 
af de fleste, som noget opmundrende og værdifuldt. 

Det burde ikke være nødvendigt at sende Københavns UnivGrsitets stu
derende til Lund for at træffe hinanden! 

Studenterhuset som led i internationalisering. 

Der bliver som bekendt ofret mange ord og ikke så få ressourcer på 
internationalisering af de højere uddannelser i disse år. Københavns 
Universitets studerende har siden 1987 rejst verden tynd for mere end 
4 millioner kroner. en hel del af disse studerende har rejst ud som 
udvekslingsstuderende til samarbejdsuniversiteter. som Københavns Uni
versitet har underskrevet aftaler med, som garanterer et vist antal 
pladser, uden undervisningsgebyr, på årsbasis. 

En betingelse for, at vores samarbejdsaftaler kan opretholdes, er, 
at Københavns Universitet modtager et lignende antal studerende fra 
disse universiteter. Mange af de studerende, som bliver modtaget på 
denne måde, har ikke tidligere kunnet dansk. De gennemgår et særdeles 
intensivt danskkursus i løbet af sommeren for at kunne starte på fore
læsningsbænken med danske studiekammerater i begyndelsen af december. 
Der er meget hårdt brug for et samlingssted, hvir disse studerende kan 
indgå i et dansk - dansktalende - studentermiljø med studenter fra alle 
fakulteter og fag. Det åbenthus-arrangement, som man i indeværende år 
har kørt for at sikre et minimum af kontakt med de udvekslingsstude
rende har ikke kunnet gøres åbent for danske studerende, som interes
serer sig for studiemuligheder i udlandet p.g.a. for små lokaler på 
Det internationale Kontor. 

• / •• 2 

Teleor.adr.: UNIVCOP Telex: 22221 unicop dk Telefax: 01 91 18 28 Tlf.: 01 91 08 28 



2.
 

Der ligger ellers en værdifuld informations- og inspirationskilde i 
udvekslingsstuderende. Internationalisering er ikke kun noget, der 
foregår i udlandet. Bevidstheden om, at der reelt er mulighed for et 
studieophold i udlandet, skal opbygges tidligt i de studerende, så de 
er parate, når tiden kommer. Udenlandske udvekslingsstuderendes del
tagelse i såvel undervisningen som det almindelige studenterliv bi
drager til dette. 

Der er hårdt brug for et (også internationalt) studenterhus for al~e 

universitetets studerende. 



STUOENTERRAOGIVNINGEN 
Grundtvigsvej 27, sI. 

1864 Frederiksberg C. Frederiksberg, den 5.4. 89. 
Tlf. 01 21 50 30 

BT/ja 

Til Husgruppen . ,. 
Studenterhuset,
 

Købmagergade 52,
 

1150 København K.
 

Kære Husgruppe. 

I vores arbejde på Studenterrådgivningen taler vi dagligt med 

adskillige studerende, der henvender sig her, bl.a. på grund af 

problemer i tilknytning til en social isolation såvel på deres 

uddannelsessted som i deres private liv. 

Vi er derfor om nogen klar over mangelen på en social sammenhæng 

og et aktivt studentermiljø for de studerende. Vi vil i højeste 

grad støtte Jeres bestræbelser på at etablere og udvikle Studen

terhuset. 

I den anledning støtter vi naturligvis også Jeres forsøg på at få 

de relevante myndigheder til at anerkende lokalerne Købmagergade 52 

som stående til rådighed for Studenterhuset. Vi håber det lykkes for 

Jer. 

Med venlig hilsen 

f. Studenterrådgivningen, Grundtvigsvej 27, 1864 Frederiksberg C. 

k--e. ;;,..~ 
cf6nna Andresen 



KØBENHAVNS UNIVERSITET ADMINISTRATIONEN
 
BYGNINGSPLANLÆGNINGEN " ~"RREGADE 10 POSTBOKS 2177 DK-1017 KØBENHAVN K TLF. 01 91 0828 POSTmRO NR. 2 00 14 89 TELEGRAMADR.: UNIV.COP 

TELEX: 22221 UNICOP OK 
TELEFAX: Dl 91 16 26 

Husgruppen
 

Studenterhuset
 

Kobmagergade 52 ,
 ., 
1150 København K. 

JOURN. NR, REF.: JRA/jra DATO:29.03.l989 

Vedr.: Studenterhuset 

Det har hele tiden været og er stadig min personlige 

holdning at 

Københavns Universi~e~ må og skal have e~ s~uden~erhus 

Den af Husgruppen opstillede skitse svarer meget godt til
 

de forestillinger, vi igennem årene har gjort os i forskel


lige sammenhænge om formål og indretning for et studenter


hus ved KU.
 

Jeg kan kun beklage, at det trods mange forsøg og tilslut


ning fra universitetets øverste organer endnu ikke er lyk


kedes, at få overtalt de bevilgende myndigheder til at
 

støtte tanken.
 

I 
Medj~g ~lsen ~en
 
., I. f--~; .~-_..
I ~ , ~------._-;}!Æ.truP b :ersen' - 



KØBENHAVNS UNIVERSITET 
REKTOR ( 

FRUE PLADS PORT AINØRREGADE lO POSTBOKS 2177 DK·l0f7 KØBENHAVN K TLF. Ol 91 08 28	 POSTGIRO NR. 2 00 14 89 
TELEGRAMADR.: UNIVCOP 
TELEX: 22221 UNICOP OK 

Husgruppen
 

Studenterhuset
 

KØbmagergade 52
 

1150 KØbenhavn K.
 

Ref.: ON/kb Dato: 28. marts 1989 

Tak for opfordringen til at skrive "et par ord" om min ind

stilling til Studenterhuset i KØbmagergade. Hermed ordene: 

Et universitet bØr kunne tilbyde sine studerende et studen

terhus, som kan danne ramme for studenterbefolkningens kulturelle 

og sociale aktiviteter og for debatter om universitetsforhold, og 

som kan være et mØdested, der kan bringe universitetets egne stu

derende i kontakt med udenlandske gæstestuderende. Ikke et elfen

benstårn med nedrullede gardiner for vinduerne, med duft af aka

demisk selvgodhed, men et hus med åbne vinduer som kan være med 

til at understrege en naturlig sammenhæng melem studiemiljØet og 

den omgivende verden. 

Det er sØrgeligt, at KØbenhavns Universitet endnu ikke har et 

studenterhus med en rimelig sikret fremtid. 

Universitetet giver husrum til studenteraktiviteter rundt om 

på fakulteterne, nogle steder bedre end andre. Men det er ikke 

nogen erstatning for et fælles studenterhus, hvor alle studerende 

er velkomne. Netop et storbyuniversitet har brug for at mØde si 

ne studenter med en vis varme, som modgift· mod den oplevelse af 

ensomhed og kulde, storbyen giver mange studenter. Og behovet for 

et studenterhus er voksende i disse år, der bringer flere uden

landske studenter til KØbenhavn, flere flygtningestuderende og 

flere studerende fra indvandrerfamilier. 
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Økonomisk burde et studenterhus være overkommeligt, set fra 

universitetets synsvinkel, fordi studenterne selv har vist vilje 

til at bidrage til Økonomien med indtægtsgivende virksomhed. Jeg 

synes, de skulle have lov til at vise. at det kan lade sig gøre. 

Forhåbentlig er det sidste ord ovenfra ikke sagt i sagen om 

KØbmagergade 52. . " 

Ove Nathan 



København marts 1989 

Kære 

Som led i en afklaring af, diskussion om og forbedring af Studenter
husets fremtid beder vi dig skrive et par ord om din indstilling til' " 
sagen. 

Her er vores version: 

ET STUDENTERHUS kan danne en faglig, tværfaglig, kulturel og social 
sammenhæng, der kan bringe faglig og personlig udvikling, skabe og for
midle viden, mindske studiefrafald og isolerethed. 

'•... 

ET STUDENTERHUS kan, i modsætning til Universitetet, være rammen 
om en dybere forholden sig til og udviklen af egen faglighed. Ideer 
kan udvikles, diskuteres, bruges, videreformidies - eller droppes. Det
te på en måde, der hverken er mulig under Universitetets stive former 
eller erhvervslivets rentabilitetskrav. 

I ET STUDENTERHUS er mulighederne til stede for, at uddannelsessy
stemets fagopsplitning for en tid kan brydes og læges; og ethvert vid
enskabeligt gennembrud sker på grænsefladerne mellem de videnskabelige 
discipliner. 

ET STUDENTERHUS er også et kulturhus. Et sted, hvor kulturen skabes 
i en sammenhæng med de deltagendes liv, og på tværs af forudsætninger. 
Dette er særligt vigtigt i en kulturhungrende periode som denne. hvor 
bare den blotte tilstedeværelse af fremmede kulturer får frygten for 
vor egen kulturs undergang frem. Uanset frygtens berettigethed peger 
dette mod et behov for en stærkere kultur, en levende kultur, der be
finder sig i uafbrudt udvikling, og ikke blot opleves som upersonlig 
ærbødighed for fortidens bedrifter. 

ET STUDENTERHUS vil medvirke til at bibringe en sammenhæng. faglig, 
kulturel og social, der himmelråbende savnes af mange studerende. I 
denne sammenhæng må også de store problemer med frafald og psykisk koks 
ses. 
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ET STUDENTERHUS indgår da også naturl igt ved stort set alle andre 
(og andre landes) større uddannelsesinstitutioner. Udenlandske studer
ende Klager overrasket over den totale mangel af et sådant sted tilknyt
tet Københavns Universitet. 

STUDENTERHUSETS situation er idag uafklaret. Efter mange års initi 
ativer, aktiviteter, forhandlinger og forhalinger står vi endnu uden 
en officiel anerkendelse eller opbakning. Så vidt vi forstår, skyldes 
dette tilbageholdenhed i Direktoratet for de Videregående Uddannelser, 
der tvinger Universitetet (Rektor såvel som administrationen) til at 
undlade at anerkende Studenterhuset. 

STUDENTERHUSET administreres af, udgØres af og benyttes af en mæng
de forskellige mennesker, fra forskellige interessegrupper og fag. For
skellige aktiviteter som psykologisk rådgivning, filmklub, nærradio 
("Universitetsradioen"), fagrådsmøder, fagl ige diskussionsgrupper, tids
skriftsproduktion og en mængde vekslende sociale, kreative, festlige 
og udadvendte aktiviteter fungerer side om side og sammen. I det dag
lige koordineres de forskellige aktiviteter af en åben husgruDDe, hvor 
alle interesserede deltager på lige fod. 

FOR STUDENTERHUSETS videreudvikling er det nødvendigt med et solid
ere fundament, mindst en anerkendelse af, at lokalerne Købmagergade 52 
står til rådighed for Studenterhuset. 

Hvad synes du?
 
Skriv venligst en udtalelse, og helst så hurtigt, at vi har den ihænde
 
senest d. 15 april (d.å.).
 

Enslydende breve er sendt til:
 

Rektor Ove Nathan, Københavns Universitet 
Bygningschef Rastrup Andersen, Københavns Universitet 



Undervisningsminister Bertel Haarder 
Studenterrådgivningen 
Studievejleder Jakob Lange 
DIS Study 
Det Internationale Kontor 
Studenterrådet v. Københavns Universitet 
Moderate Studenter v. Københavns Universitet. 

'-- På forhånd tusinde tak 
med venlig hilsen 

Husgruppen 
Studenterhuset 
Købmagergade 52 
1150 København K 

Tlf: 01 13 65 92 (Tirsdag 19°°_21°°) 



STUDENTERllUSET VED 

KØBENHAVNS UNIVERSITET 17.09.1985 

Til alle studenterhus-aktive II 

Der indkaldes netop nu til et stormØde i huset torsdag d. 26. sep

tember kl. 19.30 (jvnf. notitsen i uni-avisen). og selvom dagsorde

nen dækker over noget så kedeligt som vedtægter, er det alligevel 

det måske vigtigste Btormøde i vores historie. Baggrunden er følgende: 

Der har i sommerens lØb været en del skriverier ml. Direktoratet cg 

universitetet. Som I sikkert kan huske, har der været en del strid 

om universitetets formelle ret til at give studenterhuset et drifts

tilskud. I slutningen af juni meddelte direktoratet så, at -man måtte 

nære betænkelighed ved at sØge sagen fremmet på det foreliggende 

grundlag". Det er nærmest et lodret direktoralt AFSLAG I 

Der var to grunde: Dels var det uafklaret, hvordan driften skulle 

financieres fra 1987 og frem, og dels stred vores formelle opbygning 

som selvejende institution mod en (ny) lov om fonde og visse forenJn

er. Universitetet mente umiddelbart, at der måtte være tale om en 

dårlig spØq og pudsede nogle kron-jurister på det. Hen i begyndelsEn 

af september lod rektor og prorektor studenterrådsrepræsentanterne 

i Konsistorium forstå (over en frokost), at den var gal, og at der 

måtte ske noget. 

Der var yderligere kommet den krølle på sagen, at Studenterforeningen 

h~~~~ t!lb~dt ~~ ~~hp. huset af universItetet, samt at undervlsnlng~

ministeriets byggedirektorat (som i virkeligheden bestemmer efter 

forhandling med universitet) godt ville "ha" nuse~ ~iib~~~, "&~ "u 

universitetet ikke brugte det til noget". 

De forhåndenværende studenterhus-folk (Jens, Anders, Bo, Mette, Ole 

og Bent) har derfor i huj og hast indkaldt til et stormøde (hermed 

og gennem uni-avisen) og har forsøgt at undersøge sagen nærmere, 

idet vi har besøgt en gut (~ars-~rik !llin) fra konsistorialkontoret 

for at hØre nærmere om, hvad det hele drejede sig om. 

på det mødo blev det klart, at dire~toratet ikke kan finde ud af 

vores organisation og de betegnelser, vi bruger. Såvidt LEA måtte 

vi i hvert fald på papiret lave den om til noget mere ~lmindeligt 

med bestyrelse osv •• Umiddelbart pegede det også i retning af, at vi 

ikke skulle være en selvejende institution, men en forening. 

- 2 -

LEA mente også, at det måtte være noget med at vi reducerede vores 

økonomiske krav (væsentligt), og i stedet satsede på at komme i gan. 

meget hurtigt og financiere husets virksomhed især ved værtshusvirk 

somhed, hvori der åbenbart ligger en pose guld og venter på at blivl 
samlet op. 

Hvad angår byggedirektoratet og Studenterforeningen mente han, at 

den i så fald kunne afvises. 

på mØdet diskuterede vi kort, om der var alternativer til forenings

modellen, om vi evt. kunne blive en universitetsvirksomhed på linje 

med studentercentrene. Her er der vist nok ansat studenterrnedhjælp 

direkte under fakulteterne. Vi skulle i givet fald organisatorisk 

hø~e ind Under det såkaldte ·fællesom~~de'· (uni-administrationenl. 

på dette tidspunkt orienterede LEA os om, at "fællesområdet" nu skal 

~egule~es efter de samme mekanismer som resten af universitetet (fa

kulteterne) og det vil sige nedad 111 Alene af den grund mente han, 

at situationen krævede en genovervejelse, men det var jo op til de 

politisk ansva~lige, nemlig rektoratet og konsistoriums forretnings
udvalg. 

Opsummerende må man sige, at det er uigennemskueligt på nuværende 

tidspunkt, om truslen mod vores Økonomiske grundlag og dermed det 

studenterhus-p~ojekt, vi kender og arbejder for væsentligst stammer 

fra udefrakommende og formal-juridiske direktoratskrav. Eller om 

unive~sitetet internt benytter lejligheden til at lØbe fra de gamle 

løfter III Det er naturligvis noget, vi må tale fo~troligt med rek
toratet om på et eller andet tidspunkt.
 

~A Ld~~~U..J ur jet h~r ~= 1~r ~l~~A i hvert fald 4 problemfelter:
 

1) Eksterne og legalistiske hindringer for vort økonomiske grundlag.
 

2) Interne økonomiske hindringer - skrider de i svinget ?
 

3) Skal vi være en forening eller en uni-afdeling ?
 

4) Hvis forening: Hvordan sikrer vi vores flade og decentraliserede
 

struktur ? 

Dette skal vi snakke om på stormødet, hvor vi sandsynligvis (under 

alle omstændigheder) skal tage skridt til fO~melt at opløse den 

selvejende institution, som vi kender i dag. Men denne snak bliver 

~eget hurtigt til en snak om helt grundlæggende ænd~inger af studen

terhusprojektet: Hvilken slags hus vil vi have - hvad kan vi komme 
igennem med ? 

NYE VILKAR - MEN VI KÆMPER STADIG Il! 

Kærlige hilsne~ fra Jens, Anders, Mette, 00, Ole og Oent 



lV\UU IAljt:..1 " 
UNDERVISNINGSMINISTERIET 
Direktoratet for de videregående uddannelser 

1 8 "'PR. 1985 FREDERIKSHOLMS KANAL 26 
1220 K0BENHA VN K 
ULEFON 01·92 13 00 

{Er dirck1t: dLnr. angiver, 
bedes delte btnytltl} 

Rektoratet 
Københavns Universitet t 
Nørregade Io
 
Postbox 2177
 
1017 København K.
 

DATO REF. DIREKTE TIl'.NR. )OURN.NR. 

17 APR. 1985 TG/ml o 92 53 Il 1984-351 /l-2. 

Idet man henviser til universitetets skrivelse af 18. februar 1985 (j.nr. 055

3.2./84) vedrørende etablering af et studenterhus skal direktoratet, forinden 
der tages nærmere stilling til forslaget, bede præciseret, hvilke tilskud der 
er forudsat ydet til studenterhusets drift,og hvorledes beløbene fordeler sig 
på finansår. Baggrunden for spørgsmålet er, at det ikke står direktoratet klart, 
om det er universitetets hensigt at yde de anførte tilskudsbeløb i 3 år fra det 
tidspunkt, hvor der eventuelt opnås hjemmel til at yde støtten, eller kun for 
den resterende periode indtil udgangen af 1985. 

P.d.v. 

r?),) ~ /2..-, ~ 
Birgit Andersen 

Tilstilles Budget og planlæfningsafoelingen, ioet man skal anmode om udkast 

til svarskrivelse til DVU. 

Konsistorialkontoret, den 25. april 1985 

KONSIST.
 
JOURNAL NR.OCø5-?J.2.
 &3 
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UNDERVISNINGSMINISTERIET FREDERIKSHOLMS KANAL 26 
Direktoratet for de videregående uddann<\ser 1220 KØBENHAVN K 

ThLEFON 01·92 53 00 

(Er dire-'m: tlf.m. angi,,!:t. 
bedes dette bcnyuct) 

. Rektor for Københavns Uni versitet MODTAGET 
Nørregade lo 

24 JUNI 1985Postbox 2177 
1017 København K. 

DATO REF. DIREKTI TtF.NR. )OURN.NR.
TG/mo 92 53 11 1984-361/1-2.21 JUN! 1985 

Under henvisning til tidligere brevveksling vedrørende etablering af Studenter
huset ved KØbenhavns Universitet, senest universitetets skrivelse af 22. maj 
1985 (j.nr. 065-3.2/83) skal man meddele, at direktoratet må nære betænkelighed 
ved at søge sagen fremmet på det foreliggende grundlag, dels fordi det er uaf
klaret, hvorledes driften kan finansieres fra 1987 og fremefter, dels fordi man 
anser vedtægterne for Studenterhuset ved Københavns Universitet, der i universi
tetets udkast til aftale betegnes som selvejende institution, for at stride mod 
lov nr. 300 af 6. juni 1984 om fonde og visse foreninger. 

P.d.v. 

BIrgit Andersen 

KONSIST. . 
'JOURNAL NR. 065 -?J.:l.~~ 
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KØBENHAVNS UNIVERSITET
 
REKTOR
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Direktoratet for 
de videregående Uddannelser 
Undervisningsministeriet 
Frederiksholms Kanal 26 
1220 København K. 

JOURN. NR. 065-3.2./83 REF.: L EAIl h a DATO: 22. maj 1985 

Under henvisning til Direktoratets skrivelse af 17. april 1985, journ. 

nr. 1984-361/1-2, vedrørende etablerirg af Studenterhuset i Nørregade 

skal man m.h.t. etablering og tilskud oplyse følgende: 

Den af Konsistoriums forretningsudvalg trufne beslutning om støtte 

til Studenterhusets drift blev i slutningen af 1983 fastlagt ud fra 

de på det pågældende tidspunkt kendte økonomiske forudsætninger og om

fattende alene støtte i årene 1984-1986. Økonomisk støtte ud over 

denne periode har ikke været behandlet og vil, som det fremgår af 

universitetets tidligere skrivelse til Direktoratet af 29. maj 1984 

om samme sag, tidligst kunne komme på tale i forbindelse med univer

sitetets udarbejdelse af bidrag til finanslov for 1987. 

P.r.v. 

Lars-Erik AlUn 

C.C. Budget- og Planlægningsafdelingen. 

Universitetsdirektør N. J. Hertzum. 

KONSIST. . J 
JOURNAL NR. 065-~.1 ~'1
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Studenterhuagruppen 
v/stud.meg. Bent Gringer 

Kryetalgade 16 

0"0'	 2QJUU1984JOURN. NR. 065-3.2/84 REF.: LEA 

Efter aftale med LeIf Christensen fremsender jeg e~ fotokopi af
 

Dv~rs ·skrivelse ef l'; juli 1984, me~ bilag vedrørende Studen


terhuaet.
 
Jeg akal foreslå at vi tager en drøftelse om sagen, sAledes at
 
vi køn fA fællea fodsleg i forbindelse med beevarelsen.
 

Da Rastrup-Anderaen er en vigtig person i denne sammenhæng, bliver
 

vi nedt til at vente til han kommer tilbage fra sommerferie, hvil 


ket sker om 14 dage.
 

Vi vender tilbåge til segen herfre.
 

/~~~ 

c.c.	 BlP afdalingen, Restrup-Andersen 

Universitetsdirektøren 

Rektor 

Proraktor 

Rektor, dr.phil. Ove Nathan 

Københavns Universitet 

Nørregade lo 

Postbox 2177 

1017 København K MODTAGET 

17.07.84 

K.re	 Nathan. 

Angående dit brev til mig af 29. mej 1984 om etablering af et fæl

les studenterhus i den indre by. 

Jeg forstår det sådan, at du dermed rejser sagen officielt overfor 

DVU, og direktoratet .har derfor i dag i en skrivelse stilet til 

universitetet stillet nogle spørgsmål i sagen. Jeg synes også, at 

det vil værs en god tIng, hvis mon ken få etableret et studenter

hue, men jeg er måske noget· betænkelig ved udgifterne og mener, 

at vi under alle omst2ndigheder er nødt til at sikre os bevillings

mæssig hjemmel til. at Kebenhavns Universitet anvender ressourcer 

til dette formål. før vi kan gå videre med sagen, må vi derfor ha

ve forskellige forhold afklaret. Jeg henviser herom til direktora

tets skrivelse ef dags dato til universitetet. 

Hed venlig hilsen 

~~ 
Niela K. Hermaneen

'. 

KONS!ST.
JOiE~AL NR. O(o5-~.1.\CO'i
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UNDEKVlSNINGSMINISTERJET f ,!?,. ~ , FKEOEIUKSHOu.tS KANAL l6 
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Iii Ju~k,o: D' IV """I'C1. 

bcdn <I.", tw"'"t11 

københavns Unlversitet MODTAGt:.T 
_Nøfragede lo 
P08tboJll 2177 
lul? København K 11.07. B4 

.... DUlEKT'E lU N,I JOUlNNMDAlt' 13 JULI 198~ 
JP/lm 925,Hl 19B4-'61/1~1 

uOlvers1tetet har ved rektnra skrivelse af 29. mij 1984.med bll~~ 

(J.nr. 001-',1) fore18~t en 88g for ministeriet om etablerin~ af 
et I.lles studenterhue i den indre by. , 

I den anlednlng skal man forinden videre roretages udbede ~lg lnd
.endt vedt~gter for den selvejende Institution "Studenterhu~et". 

Lndvldete bedes f.~gende oplysninger givet: 

ttvllke udgifter forventea forbundet med etableringen aF tol ... c..lt:lltel"
huset, og hvor1edea t.nkee de afholdt1 

Hvor .tor andel af driftaudgifterne t~nkea finansieret aF bru~el. 

ne selv? 

ulrektoratet fInder det betenkeligt, at lokalerne Forudsættes at 

kunne udlAnes til andre formAl end det, der er formålet med stu

denterhuset _ ogsA selvom dette kræver universitetets godkendel

ae, jfr. § 2. Man anmoder om kOmmentarer hertil. 

Ue tilskud, univereitetet ønsker at stille til rådighed for stuJen
terhuset i form af direkte tIlskud og Forskellige ydelser, synes 

al gA lsngt ud over, hvad der er hjemmel til, at f.eks. Arhus Unl

vursltet kan yde tll Studenternea Hus, Jfr. vedlagte kontrakt. Man 
udbeder aig ogsA uhlv~raitetets kommentar hertil. 

- Z -

Direktoratet skal endelit udbede sig oplyst, om begge de i konsis

toriu. repr.senterede studenterorganisationer har tilsluttet sig 

konsistoriums beslutning. 

P.d.v. 

(/f,)~ /2--'-'-
Blrltt: Ander._ 

, 

'. 

KONS!ST. 
d .. ,I 
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I:ONTRAlC! det og Studentertoren1ngens repræsentantskab godken~te love(J~/eN1'/iRl/(Q 
~LlDt 

BESTYIll:LSEIl FOR AARIIUS unn:RSIrET OG 
BESTYRELSEIl FOR Sl'tlDENn:am:s HUS I ..l'lllUS.' 

• 
I forbindelel med byggeriet til a~ln18tratlonen tor Aar

hu. Universitet på matr. nr. 117 4I at' Årl1u~ byer d.er l1c.abt 
J:Nllghed tor, at unlvlrlltetet til Studenterne._ Kus'og Studen
ternea Spllestuer ~ overdrage brugsretten til.visee bygnings
aflnit 1 det nævnte byggeri. Formål~t med·overdrag~ls.n er at 
tilvejebringe lokaler dele tor de nævnte 1netltu,1oner r dele 
tor Stud~nterr'det. Studenterforeningen (kontorlokaler), Akade
alek Boghandel og 1 det omfang, bvori det er hen91gt~m~9B1gt 

og &Innemt.rll~, eventuelt tor andre studenterorgan1satloner•. 
I denne anledning inds'. under forudsætning at un~ervlsnlnge~1
nilltter1ets _godkende lIe tølgende kontrakt menem bestyrelsen tor 
Aa.rhus On1vc-.:'e1tet øg be~tyrt=15C1n tur Stul1enternes Hus": 

S l. 
U de pA ...tr. nr. 117 lU; af ArhuI by opforte bygninger 

OTerdrager Aar~s On1rere1tet brussretten t11 bestyrelsen tor 
Studenterne e Hue forlåT1dt angår bygn1ngsafsn~ttene ~,"O og D. 

/. eoa viet pA vedheftede ride. 
Beetlreløen for Stud.nte~3 HUl pAtA(er "8 'n'yaret for 

~1n1øtra~10nen af de n.vnte bygn1ngsafsn!t. ~ 

Det er en forude.tn1~g for overdragelsen. at der fra lon
deA t11 ~pflrelse at Studenternes Hus b1drages t11 opf.relses
udg1fterne med m1ndst 500.000 kr. Studenterbustonden sIrger 
endv1dere for 1ndretn1ng og mlbler1ng at Studenternes Hus, 
bv1lklt'i henhold til tore liggende overelag udger 365.000 kr. 

• S 2. 

IruseA af 4e n~,; bygn1ngir skal eke 1 oTerensetemceles 
.e~ de af underT1an1~g~1n1eter1et, kone1etor1~, Studenterrå_ 

tor Studenternes HUl og Studenternes Sp1sestuer. 
Det beoærkes hsrved. at S~dentcrnes Hus og de n7e sp~ge

"stuer efter" disses lovd er undergivet fælles bestyrelse. 'år 
de nys ~pisestuer tages i brug, vil de hidtil drevne sp1s~s~u
er 1 univers~tetetB hovedbY&nins blive nedlagt og deres akt1
ver efter afv1klingen a~ eventuel gæld blive overfmrt til de 
nie e~igestuer. Disse skal søges drevet e41edee, at ~e mkono
miek hviler i eig selv og i~vrigt i overensste~els~ ced reg
lerne 1 ds foran nævnt s love. Det be~ærkes endvidere. a~ Q~n 

vil søge at etablere et fællesudvalg til koordination at drif
ten 1 ds nye spisestuer og de Ivrige på universite~et varende 
kant 1.D.e r. 

Bee~yrelsen kan vide re ove rdrage brugsretten til en del 
af lokalerne til Akademiek Boghande~ og til etudente~organi9a
t1oner.

6 

,
S 3. 

Universitetet p~tager eig at dække alle udgifter til ~ 
mal vedligeholdelee af bY&ningerne og de til diese hzrende fa
ste i~stallationer i overensetecmelse med praksis ved forvalt
ning af bygningskontoen 1 forhold til·de univers1tetet under
g1vne 1nst1tutter. 

Un1versitetet påtager e1g endvidere at forsyne bygninger
ns med opvarmning, elektr1s~ strmm og vand, li6esoo universite
tet afholder udgifterne til rengmrinl Og portner. 

Universitetet er indforstået med, at portnereh kan Fåtage 
sig særlige opgaver for Studenternes Kus eller sp1eestuerne mo~ 

et af den pågældende institut10n udredet honorar. 

S 4. 

~ls Ivrigs dr1ftøudgifter vedrmrende Studenterne e Hue 
er univers1tetet uvedkommende. Stu~enternes Hus afholder eåle

..dee udsitterns t1l reparat10n og fornyelse af list inventar, . 
alle personaleudgifter udover de 1 § 3 nevute, tele~onudgifter, ' 

•?'UI' 

'--......--= ...,. 6 

~ 
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~t eketraord1nere udg~J~~~!11._~engø~lns. 1nspektlon eller1 ~~gnendet der cAtte blive foranlediget af 8~~ge~en
" .:'[' Ur. 

, ':::::::--. I
§ 5. 

•
Studenterhusbeøtyrelsen påser, at brugen af bygningerne 

tinder sted på forsvarlig vie 1 overen99temm~1ge m!d·derea 
formål og lverksetter eventuelt efter forudgående ~o=~~~ll~g ," 
med universitetets myndigheder de hertil torraødne fo~anBtal~
ninger og udarbejder de 1 8~e anledning fornødne lr.Btr~k8er. 

§ 6. 

Xantrakten kan af begge parter opsiges med et.årø var

sel til ophør den l. april. Parterne er dog enige om! at Stu

denternes HUB uan~8~ eventuelopsigelee under hensyn t11 det
 
af studenterhusfonden til optDreløe at bygningerne ydede bi 

drag har ret til at fOrblive 1 418S8, og at lOkalerne såledee
 
lkke·uden godkendelse fra de 1 studenterhusbestyrelsen'repre~
 

eenterede 1nstitutioner kan 1nddrages til brug for Studenter

nes Hue uvedko==ende formål.
 

§ 7. 

Denoe kQAtrak,& ~r~er 1 kraft, nAr den er underskre

vet af begge parter og godkendt af undervisningøm1Disteriet •
 

.lrhue, den Z/. /»ff. I9lt 

Beetyreleen for Bestyrelsen for 
Aarhus Univereitet. Studenterne:! Hus 1 Arhus. 

1)'i;...... .e.·(. ~~~e~sen 

Godkendes.
 
tJ~dervieningSminillteriet,~•
 ~o<r;~..
den \lmerte 1965. l~~~"'~'.N.V • 

'alle Schelde Andersen

0." ILf (/Ik,-; t. ;{,.,.V7 A'V''''I; 1~.WI1Mo 
. ' 



_ _ __ _ ' ., -.;;<~,","'fri"!-;"'·.· "",~,~'~~ii;;-"""*,,,,"'~'='="""-~, '-,-.-, . "tivitetsrådene,- 'som --~for "så :.vldt~:årig.ir-·1nterned.1s
:'~ positioner er alene kompetente.c;oe u~peqer'drifts

ansvarlige til at varetage den daglige drift, læg
ger budgetter, ~s~ter eget personale mv •• Herud
over aktivitetsrådene delegerede til FællesrAdet, 
som har kompetencen i dispositioner vedrørende hu
sets daglige drift. Denne kompetance er uddelegeSYU(j)~(f~I+UJ E-CT ret af Storrnødet~ som er husets øverste myndighed 
for så vidt angår centrale dispositioner, f.eks. an· 
sættelse af sekret~iatsleder-og andet centralt,.per
sonale.CJt I CfC6 Y	 L 
Fællesrådet. nedsætter et sekretariat til at varetag, 
de administrative funktioner i huset og indstiller 

!,	 en sekretariatsleder til ansættelse. som er økono
misk ansvarlig for huset. overfor universitetets le
delse. Fællesrådet udarbejder endvidere budgetud
kast ud fra de fra aktivitetsrådene indko=ne forsla, 
og ud fra en vurdering af de generelle behov. Budge

I	 tet godkendes e:r:tdeliqt af ·Stormødet •. 
GENERELT OM ØKONOMISKE PRINCIPPER I
Det forudsættes, at universitetet afholder udaifter 
til bygningsdrift samt at huset leveres med aimin Skitsedeligt møblement 1 forlængelse af de enkelte rums
 
funktioner ... Det vil bl ... a. sige borde, stole, hylder I c
 
larkivskabe, evt. udleveringsskranker , .service, en ,
 
pengeboks rov •• For køkken og spisefunktionens ved- I
 
kommende således at de umiddelbart kan tages i brug.
 

_I de enkelte aktivi.teter er anskaffelsesl1sterne I
 
således kun udtryk for det særlige apparatur og 1n- ;
 \ventar, som funktionen herudover måtte kræve. . ! 

Hvor intet ~~det er angiVe~ er priser angi"vet exel .. \1 

moms og 1 januar 1983-niveau•. 

i	 STORMØDETDet forudsættes, at universitetet afholder Ud9'ifterJ 
til telefon, primært efter regning, sekundært over I	 ~

l	 I 
annuum. Annuum tænkes generelt anvendt til apparatu 
vedligeholdelse og afskrivning, kontorhold til admi (
 

;
nistrationen samt et mindre aktivltetsbudget i for
, bindelse med visse af aktiviteterne. Her især pro

jektgrupper og udstillingsvirksomhed. I. ........ '"
 

.c::::.. : 1---'1]1 LEDER
 
J Som generelt princip hviler de enkelte aktiviteter J. c
 

'. , sig selv, udgifterne tænkes bl.a. ~ket af kontin- I 1
 
, 

FÆLLESRADETgenter, entreer eller tilskud - samt ved salg. Il	 Universitetets udgifter til {øn tænkes væsentligst l 
j at dække administrationsomkostninger i forbindelse
 .,l med huset, herunder kontrol og tilsynsfunktioner.
 

Særlige lØnninqer tænkes dækket ved salg, entr~,
 

, fritidslovgivning eller tilskud (Kulturministeriet t
 AKTIVI
TETSRAD	 ~.eller Københavns Kommune). .	 i lSTYRING 

IUdgangspunktet for modellen er, at der tilstræbes 
størst muligt mal af brugerindflydelse på styringen l 
af huset. Dette bunder i almindelige demokratiske 
principper, samt at det på længere sigt vil gavne , , 

I	 
alle parter i kraft af en øget ansvarlighed overfor 
husets mål og værdier.	 

De enkelte aktiviteters brugere udgør tilsammen ak-

L-....:.N SEK...l:l.ETl'Jl.IAT 

SEKRETARIATS 
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KØBMAGERGADE 52 - 1150 KBH. K 

Torsdag 
21.juni 1984 

kl. 20.00 

s 
DAGSORDEN 

l. Valg af dirigent og referent. 
2. Godkendelse af dagsorden. 
3. Orientering om Studenterhuset. 
4. Vedtagelse af vedtægter 

for Studenterhuset. 
5. Godkendelse af aktiviteter. 
6. Godkendelse af aftale med 

universitetet. 
7. Indkaldelse til mØde i 

aktivitetsråd og fællesråd 
torsdag d. 28. juni 1984. 

8. Bemyndigelse til fællesrådet 
vedr. grundlaget for Studen
terhusets drift indtil stor
mØde den 4. oktober 1984 

9. Eventuelt. 



II 
, (1" , 

møde i Studenterhuset - Stiftende stormøde i Studenterhuset - Stiften 

2. Velkomnen til stiftende stonn;OCle •
,

Endelig kan vi afholde et stiftende stormØde i Studenterhuset, og de 

næste sider fungerer som oplæg og baggrundsmateriale herti~. Stormø

det afholdes i Studenterhuset, KØbmagergade 52, 1150 KØbenhavn K 

torsdag den 21. juni 1984 kl. 20.00. 

B~ggrundshistorien er lang, og arbejdet har været sejt. Allerede i 

1976/77 optrådte Studenterhuset i Studenterrådets arbejdsprogrammer, 

og universitetets øverste ledelse (Konsistorium) lavede en princip

godkendelse i januar 1977. Man talte om at kØbe et hus, men det blev 

ikke til noget, hvorefter interessen koncentreredes om universitetets 

egne bygninger. I 1979 stillede Studenterrådet konkret forslag om den 

dengang tomme Bispetorvs-bygning, men det forslag faldt på grund af 

Økonomien. I 1980 blev Bispetorv "besat" i forbindelse med en kampag

ne for bedre studie- og levevilkår, hvor også Ønsket om et studenter

hus optrådte, og i 1982 og 1983 var huset atter ramme om symbolske 

endags-besættelser, der skulle manifestere, at behovet for et studen

terhus stadig var til stede. 

Siden 1982 har studenterhusgruppen arbejdet kontinuert med kravet om 

et studenterhus og fremfØrt dette overfor universitetets organer. 

Studenterhusgruppen er en autonom gruppe, som stØttes af Studenter

rådet, men som er åben for alle, der Ønsker et studenterhus og vil 

lave et stykke arbejde for det. Studenterhusgruppen har bl.a. udar

bejdet et program med aktivitetsforslag, rumkrav, Økonomioverslag mv, 

som kunne danne udgangspunkt for forhandlinger med universitetet om 

en egnet bygning, og i efteråret 1983 enedes man om en placering i 

den gamle Rundetårns-pop i KØbmagergade 52. Af politiske, økonomiske 

og tekniske grunde opgav Studenterhusgruppen 'Bispetorv.sbygningen, 

men har til gengæld fået et tilsvarende antal kvadratrneterstillet 

til rådighed i KØbmagergade. Der er tale om en etapevis udbygning 

frem til 1987, hvor alle lokaler skulle være helt frigivet. 

Det stiftende stormØde på torsdag markerer derfor den formelle start 

på Studenterhuset, hvorefter de forskellige aktiviteter ka~ starte 

op i lØbet af de næste 2-3 år i det tempo, som lokalerne bliver fri-, 

givet og ombygget til vores brug. 

Universitetet har besluttet at stille huset til rådighed med alle 

faste udgifter betalt, herudover har man besluttet at yde et egentlig 

tilskud til løn, kontorhold, anskaffelser mv •• Dette tilskud optrap

pes også frem til 1987, hvor man igen vil tage'stilling til dets stØr

relse. Studenterhusets forhold til universitetet reguleres af en afta

le, et udkast er optrykt som bilag i dette materiale. Den aftale skal 

behandles på vores stiftende stormØde, siden skal universitetet have 

Undervisningsministeriets bemyndigelse til at indgå aftalen og især 

afholde de omtalte udgifter. Det sker formentlig i lØbet af sensomme

ren. hvorefter vi kan starte "rigtigt". 

Studenterhusets egen virksomhed reguleres af vores vedtægter. Studen
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terhusgruppen har i samarbejde med universitetets administration ud

arbejdet et forslag, som endvidere har været til diskussion i Konsis 3. 
torium - men vedtagelsen er udelukkende en sag for Studenterhuset. 

Denne vedtagelse sker (forhåbentlig l) ligeledes på det stiftende 

stormØde. I vores vedtægtsforslag fastslås stormØdet som Studenter

husets hØjeste myndighed. Der tilstræbes en reel decentralisering af 

beslutninger om husets aktiviteter, således at hver enkelt aktivitet 

virker autonomt indenfor nogle afstukne rammer og under ledelse af 

et aktivitetsråd. Alle aktivitetsråd sender repræsentanter til et 

fællesråd, som er husets daglige overordnede ledelse. Et sekretariat 

varetager de da~lige forretninger, regnskab, nØgleudlevering og ad

ministration og bistår de enkelte aktivitetsråd samt fællesrådet. 

Retningslinjer for den daglige brug af huset med åbningstider, for

retn~ngsorden for fællesråd mv., nøgleregler osv, fastlægges i en 

husorden. Det bliver en af Fællesrådets første opgaver at udarbejde
 

et forslag til en sådan husorden, og vi forestiller os, at den kan
 

vedtages på vort næste stormØde.
 

Hvad sker der nu ?
 

Såfremt vedtægter og aftale ka~ godkendes på det stiftende stormØde,
 

foreslår Studenterhusgruppen, at der afholdes mØde i de enkelte akti 


vitetsråd ugedagen efter, d.v.s. torsdag d. 28. juni. Samt i Fælles


rådet umiddelbart i forlængelse heraf. Formålet er at sætte Fællesrå


det i stand til at starte arbejdet op, forhandle med universitetet om
 

byggeplaner og bevillinger mv. og forberede efterårets aktiviteter,
, 
herunder ansætte et sekretariat og udstikke nogle retningslinjer for 

dets arbejde i sommeren. Vi foreslår således, at Fællesrådet bemyndi

ges til at afholde de nØdvendige udgifter til sekretariatsarbejde osv. 

og at der igen· afholdes stormøde den 4.· oktobe,!, 1984, hvor byggeplaner, 

budgetforslag, udbyggede aktivitetsplaner og husorden kan diskuteres 

og vedtages. I forlængelse heraf foreslår vi, at sekretariatsarbejdet 

er midlertidigt indtil 4. oktober og i øvrigt ikke må overstige :50 

løntimer ialt (studenterløn efter HK-tariffen). Når et samlet budget

forslag er udarbejdet og vedtaget kan der ansættes et nyt sekretariat. 

DAGSORDEN FOR DE.T STIFTENDE STORMØDE: 

1.	 VALG AF DIRIGENT OG REFERENT. 

2.	 GODKENDELSE AF DAGSORDEN. 

3.	 ORIENTERING OM STUDENTERHUSET. 

4.	 VEDTAGELSE AF VEDTÆGTER FOR STUDENTERHUSET. 

Se vedlagte forslag; 

5.	 GODKENDELSE AF AKTIVITETER. 

Ifølge vedtægtsforslaget skal aktiviteter for at opnå repræsen

tation i fællesrådet være godkendt af stormødet. I Studenter

husgruppen regner vi med, at følgende aktiviteter kan godkendes: 
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4. - RADGIVNING. Vejledning og rådgivning, hovedsagelig vedr. SU- og 

gældssaneringsproblemer, i samarbejde med Studenterrådglvningen 

III 

og	 den centrale studievejledning. Endvidere tværfaglig vejled

ning. 

- SPISE/VÆRTSHUS. Bespisning af op til 70-80 mennesker ad gangen. 

Endvidere værtshusdrift i tilknytning til huset. Delvis selvbe

tjening (f.eks. ved bestilling). 

- BIOGRAF. Hovedsagelig for studerende og ansatte ved KU - dvs. 

forestillingerne opreklameres ikke i pressen. Skal knytte an til 

husets Øvrige aktiviteter, bl.a. ved gennemgående temaer i 

repertoiret. 

-AV/GRAFISK VÆRKSTED. Optræder i starten som samlet aktivitet, 

m~n tænkes senere evt. splittet i to. Lyd/dias- hhv. lay-out/ 

repro-faciliteter. Endvidere et mindre hus-trykkeri (offset). 

- FINVÆRKSTED. Syværksted, tegneborde mm. 

-KERAMIKVÆRKSTED. Råder over keramisk ovn og senere forhåbentlig 

drejeskive. 

-SEKRETARIAT/INFO. Administration, varetagelse af den daglige 

drift, udarbejdelse af budget og regnskab, formidling af husets 

Øvrige aktiviteter. 

Se	 endvidere "det hvide prograrn U for detaljerede belskrivelser. 

6.	 GODKENDELSE AF AFTALE MED UNIVERSITETET.
 

Se vedlagte forslag.
 

7.	 INDKALDELSE TIL MØDE I AKTIVITETSRAD OG FÆLLESRAD DEN 28. JUNI. 

For hurtigst muligt at få Studenterhuset til at fungere, indkal

des disse med kortest -muligt varsel, idet en konstitution af 

disse organer er nØdvendig for indgåelse af aftalen med KU. 

8.	 BEMYNDIGELSE TIL FÆLLESRADET VEDR. GRUNDLAGET FOR STUDENTER

HUSETS DRIFT INDTIL STORMØDE DEN 4. OKTOBER 1984. 

En sådan bemyndigelse, som skal fungere som en slags midlertidig 

bevillingslov, skal bl.a. indeholde mandat til: 

At afholde nØdvendige driftsudgifter til f.eks. porto og kopie

ring. 

At ansætte et midlertidigt sekretariat bestående af 4-5 personer 

med hver 4-5 lØntimer, hvoraf ~n formelt er sekretariatsleder. 

-Seknetariatet	 skal varetage flg. opgaver: 

- byggesager i.f.t. universitetet. 

- afklaring af bevillinger, det juridiske grundlag, nØglesystem, 

oprydning m.m 

Endvidere skal fællesrådet udarbejde en husorden og et budget 

til forelæggelse for stormØdet den 4. oktober. 

9.	 EVENTUELT. 

e	 i Studenterhuset - Stiftende stormøde i Studenterhuset - Stiftende 



Forslag til vedtægter 5. 
FOR STUDENTERHUSET VED KØBENHAVNS UNIVERSITET. 

§ 1. Husets navn er STUDENTERHUSET. 

§ 2. Studenterhusets lovlige værneting er Københavns Byret. 

§ 3. Huset fungerer med tilskud fra Københavns Universitet, i univer

sitetets bygninger i Købmagergade 50 - 52 på vilkår fastsat l aftale 

mellem parterne efter nærmere forhandling. 

§ 4. Husets formål er at skabe et tværfagligt, studentersocialt og
• 

-kulturelt tilbud til de studenrende ved Københavns Universitet. 

§ 5. Husets øverste besluttende organ er stormødet.
 

stk. 2. Stormødet består af alle studerende og ansatte ved KøbenGavns
 

Universitet. Medlemmer af stormødet er tillige de personer, som har
 

fast tilknytning til aktiviteter godkendt af stormødet.
 

stk. 3. Ordinært stormøde afholdes 4 gange årligt, en gang i hvert
 

kvartal. Ekstraordinært stormøde afholdes, når det besluttes af fælles


rådet, eller når et aktivitetsråd begærer det, eller når et i husorden


en nærmere fastsat antal medlemmer af stormødet fremsætter begæring
 

herom overfor fællesrådet. Stormødet ledes af en dirigent valgt blandt
 

de studerende og ansatte ved Københavns Universitet.
 

stk. 4. Meddelelse om dagsordensforslag og tidspunkt for stormødets
 

afholdelse udsendes af fællesrådet senest 14 dage inden stormødet.
 

§ 6. Fællesrådet varetager via sekretariatet den daglige drift af huset
 

samt drager omsorg for udførelsen af de af stormødet trufne beslutninger.
 

stk. 2. Fællesrådet består af en repræsentant fra hver af de dertil
 

af stormødet godkendte aktiviteter.
 

stk. 3. Aktivitetsrådene udpeger hver en repræsentant til fællesrådet
 

Samme person kan kun repræsentere en aktivitet i fællesrådet.
 

stk. 4. Aktivitetsrådene er selvbestemmende f.s.v.a. beslutninger, der
 

ikke berører de øvrige aktiviteter.
 

stk. 5. Aktivitetsrådene består af medlemmer af stormødet med fast til 


knytning til den pågældende aktivitet.
 

§ 7. Stormødet vedtager efter indstilling fra fællesrådet en husorden,
 

som fastsætter de nærmere regler for husets daglige benyttelse og øv


riqe reqler.
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6. st~. 2.·· Stormødet kan ·beslutte at stille lokaler og andre ressourcer 

til rådighed for institutioner, grupper og personer på vilkår fastsat 

ved nærmere forhandling mellem parterne. 

§ 8. Fællesrådet ansætter et sekretariat og andet centralt virkende
 

personale.
 

stk. 2. Aktiviteterne ansætter indenfor de budgetrnæssige rammer selv
 

evt. personale.
 

§ 9. Sekretariatet ledes af en person ansat hertil af fællesrådet 

i.h.t. ~ 7, stk. 1.
 

stk. 2. Sekretariatet drager omsorg for udførelsen af fællesrådets
 

beslutninger.
 

stk. 3. Sekretariatslederen er overfor universitetet ansvarlig for
 

udarbejdelsen af budget og regnskab.
 

stk. 4. Sekretariatet har status som aktivitet og repræsenteres som
 

sådan i fællesrådet af en person, som ikke er sekretariatslederen.
 

stk. 5. Sekretariatslederen deltager i alle fællesrådets møder men
 

har ikke stemmeret heri.
 

§ 10. Fællesrådet udarbejder efter indstilling fra aktiviteterne for


slag til budget, som fremsættes for og godkendes af stormødet.
 

stk. 2. Fællesrådet udarbejder efter endt regnskabsår regnskab ?g
 

status, som godkendes af stormødet.
 

stk. 3. Stormødet vælger hvert år en statsautoriseret revisor til
 

revision af husets regnskab,
 

§ 11. Ændringer i disse vedtægter kan kun ske ved beslutning med sim


pelt flertal på to på hinanden følgend stormøder, hvoraf kun det ene
 

kan være ekstraordinært.
 

stk. 2. Ændringsforslag skal stilles senest en måned før stormødets
 

afholdelse.
 
stk. 3. Vedtagne vedtægtsændringer træder, med mindre senere ikraft 


træden er bestemt i forslaget, i kraft cl. 1. i den følgende måned,
 

dog tidligst 14 dage efter ændringens endelige vedtagelse på stormødet.
 

§.12. Studenterhusets ophør kan besluttes efter proceduren i § 11.
 

stk. 2. Ved studenterhusets ophør tilfalder husets aktiver formål ved
 

Københavns Universitet, der opfylder studenterhusets formål, jfr. § 4.
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JOUAN. NR. 001-), l REF, JRAjHN DATO' 29. maj 1984 

Gennem en længere årrække har de studerende ved Københavns 

Universitet, repræsenteret ved de studerendes organisati 

oner i Konsistorium, ønsket at få etableret et fælles stu

denterhus i den indre by. 

I årene op til Universitetets 500 års jubilæum blev disse 

b~stræbelser intensiveret og forskellige forslag til ind

retning af nogle af Universitetets egne ejendomme blev 

overvejet. Også mulighederne for at erhverve en passende 

ej~ndom blev drøftet med Undervisningsministeriets Bygge

direktorat og i denne forbindelse besigtigede man i juli 

1978 sammen med Byggedirektoratet ejendommen Dyrkøb 3/ 

Skindergade 38-40. Omkostningerne ved erhvervelse af den

ne ejendom, samt nødvendige ombygninger til studenterhus, 

blev anslået til ca. 15 mid.kr., et beløb man imidlertid 

ikke skønnede at kunne tilvejebring~ ved statsmidler. 

Blandt de af Universitetets egne ejendomme, der Kan Komme 

på tale som egnede til et studen.terhus, Kan nævnes Bispe

torvet 3, Rosenborggade 15-17 (tidl. KFUM-bygning), samt 

ejendommen Købmagergade 52. 

Medens de 2 førstnævnte ejendomme ikke vil kunne frigøres 

inden for en overskuelig årrækKe, står ejendommen Købmager

gade 52 for tiden delvis ubenyttet, idet det af økonomiske 

grunde har været nødvendigt at lukke "'Universitetspoppen" 

i Købmagergade 52. 

Der er herved skabt mulighed for at indlede en etap~vis 

etablering af et studenterhus i denne eje-ndom, idet der 

yderligere vil Kunne frigøres lokaler i naboejendommen 

Købmagergade 50, når Filosofisk Institut, som led i en 

større udflytningsplan, flytter til Københavns Universi

tet, Amager. 
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Med enkelte mindre ombygninger og rokeringer vil der så

ledes i løbet af nogle få år kunne skabes en passende [pm

me omkring et 'studenterhus ved Københavns Universitet. 

Konsistoriums Budget- og forretningsudvalg har tiltrådt 

planen og har, under forudsætning af at Undervisningsmi

nisteriets tilslutning foreligger, tilkendegivet, at man 

også økonomisk vil støtte projektet, ikke alene ved at 

Universitetet fortsat agter at afholde de med bygningernes 

drift forbundne udgifter, men også mere direkte ved at 

afsætte et beløb inden for Universitetets ramme s~m supple

ment til studenterhusets drift. Dette driftstilskud er 

foreløbig for årene 1984 - 1986 fastsat til henholdsvis 

330 t.kr., 516 t.kr. og 630 t.kr. Spørgsmålet om omfanget 

af en fortsat støtte vil senest i forbindelse med etabler
/ 

ing af finanslov 1987 blive taget"op til vurdering. 

Der er endvidere udarbejdet et udkast til en aftale mellem 

Københavns Universitet og Den selvejende institution Stu

denterhuset, der nærmere fastlægger retningslinierne for 

studenterhusets lån af lokalerne. 

Ikke mindst i betragtning af Københavns Universitets stør

relse og karakter som et storbyuniversitet med en meget 

spredt beliggenhed, er det et savn, at der ikke eksisterer 

et fælles samlingssted for de studerende. 

Universitetets styrende organer støtter derfor varmt de 
studerendes ønske om, at der ved Københavns universitet må 

kunne etableres et studenterhus med det hovedformål at 

skabe et tværfagligt, studentersocialt og kulturelt tilbud 

til de studerende. 

Universitetet har fundet det nødvendigt ved nærværende 

skrivelse at forelægge sagen for Undervisningsministeriet, 

Direktoratet for de videregående Uddannelser, idet man sam

tidig håber, at direktoratet vil stille sig velvillig over 

for, at der på de i aftaleudkastet angivne betingelser 

stilles lokaler til rådighed for studenterhuset, samt at 

der af universit~tets ramme ydes formålet den ovenfor nævn

te forholdsvis beskedne økonomiske støtte. 

Med venlig hilsen 

r9CÆ'1U....ffc-J 
Ove Nathan 
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Udkast til aftale
 

KØBENHAVNS UNIVERSITET 

ADMINISTRATIONEN 

UDKAST 

Mellem Kø~enhavns Universitet, i det følgende kaldet KU, og Den 

selvejende Institution "Studenterhuset", l det følgende kaldet 

Studenterhuset, er d.d. indgAet følgende 

AFTALE 

§ 1.	 KU stiller fra den ..... •• at regne lokaler l bygnIn0 •• 0.0 

gerne	 Købmagergade 50-52 til rådighed for Studenterhuset. 

lokalernes placerIng fremgår af det vedhæftede bIlag. 

KU yder efter nærmere forhandlIng i KF et tilskud III 

Studenterhusets dpift. 

§ 2.	 Studenterhuset har til formål at skabe et tværfaglIgt stu

dentersocialt og kulturelt tilbud til de studerende ved KU, 

lokalerne må ikke uden KU's samtykke anvendes rIl andre 

formål, ligesom lokalerne ikke må fremlejes. 

§ 3.	 KU forhandler sager omkring Studenterhuset med den valgte. 

ansvarlige ledelse, i det følgende kaldet "FællesrAdet", 

dog kan KU forhandle løbende sager vedrørende driften af 

Studenterhuset med den daglige leder, som Studenterhuset 

er forpligtet til at ansætte. 

§ 4.	 KU er ansvarlig for, at lokalerne ved overdragelsen er god

kendt til formålet af de behørige myndigheder. 

Der må ikke foretages nogen form for bygningsmæssige for~ 

andringer uden forudgående forhandling med øg skrIftlig 

samtykke fra KU. 

lokalerne stilles vederlagsfrit til rådighed for Studenter

huset. 

§ 5.	 KU forsyner på grundlag af ansøgning fra Studenterhuset efter 

KU's eget skøn lokalerne med fast og løst inventar. I forbin

delse med Studenterhusets overtagelse af lokalerne udfærdiges 

af parterne i fællesskab en inventarfortegnelse aver det til 

rådighed stIllede inventar og udstyr, og Fællesrådet kvitterer 

for modtagelsen. 

§ 6.	 Al udvendig og indvendig byg~ingsvedligeholdelse og vedlige

holdelse af inventar påhviler KU, med mindre KU godtgør, at 

vedligeholdelsesforanstaltningerne er nødvendiggjort af andre 
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forhold end almindeligt slid og ælde, og at disse forhold kan 

lægges Studenterhuset til last. 

For bygninger og inventar gælder	 • 
i øvrigt Finansministeriets 

cirkul~re nr. 24 af 26.2.1975 om statens selvforsikringsordning. 

§ 7.	 Udgifterne til el, vand, varme og rengøring afholdes af KU. 

Ekstra rengøring, der måtte være foranlediget af særlige ar

rangementer, der ikke umiddelbart falder ind under den daglige 
brug,	 betales af Studenterhuset. 

§ 8. Fællesrådet forpligter sig til fra overtagelsesdagen at 9ørge 

for, at lOkaler og inventar m.v. benyttes på forsvarlig vis, 

og at	 der til enhver tid hersker god orden i lOkalerne. 

Ved aftalens ophør er Studenterhuset forpligtet til at til 

bagelevere alle til rådighed stillede lokaler med inventar og 

udstyr i den stand, hvori det blev overtaget, bortset fra al_ 

mindeligt slid og ælde. 

§ 9.	 Ansvaret for overholdelse af offentligretlige bestemmelser i 

forbindelse med brug og drift af Studenterhuset, som ikke er 

omfattet af § 4, påhviler Fællesrådet. 

§ 10.	 Ved udlån af lokaler til de i § 2 anførte formål skal der 

indgå es en skriftlig kontrakt mellem låneren og Fællesrådet, 

eller en af dette bemyndiget person, hvori det præciseres, 

at låneren er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på 

lokaler og inventar. Det skal endvidere af kontrakten fremgå, 

at eventuel ekstra rengøring, jfr. § 7, betales af låneren. 

Kopi af sådanne kontrakter indsendes til KU, Konsistorialkon

toret. 

Kontrakter eller aftaler om udlån aF" lokaler til andre formål, 

personer 'eller foreninger end de i § 2 nævnte, skal forhandles 

med og skriftligt godkendes af KU, Konsistorialkontoret. 

§ 11.	 Det påhviler Fællesrådet at indhente alle nødvendige myndig

hedstilladelser til servering og udskænkning i forbindelse 

med Studenterhusets virksomhed. 

Det påhviler endvidere Fællesrådet at indhente andre myndig

hedstilladeiser t forbindelse med aktiviteter, hvnrtil til 

ladel~er kræves. 

§ 12.	 Fællesrådet er ansvarlig for, at bygningerne er aflåst uden

for almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvarlig for, 

at alene personer med tilknytning til de i § 2 anførte akti 

viteter, herunder sådanne sæ~lige aktiviteter, hvortil der 

foreligger godkendelse fra KU, har adgang til bygninger og 

lokaler. 
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§ 13.	 Forhandlinger vedrørende drift, vedligeholdelse og rengøring 

foregår mellem Fællesrådet, eller en af dette bemyndiget 

person, og KU's budget- og planlægningsafdeling. Forhandlin

ger vedrørende brug og udlån af lokaler udover de i § 2 

nævnte aktiviteter foregår mellem Fællesrådet ag KU, Konsi

storialkontoret. 

§ 14.	 Fællesrådet er forpligtet til at holde KU, Konsistorialkon

toret løbende underrettet om ændringer i dets sammensætning 

og konslitution. Referater af ordinære og ekstraordinære 

generalforsamlinger, kaldet 1'·Stormøder", samt Studenterhusets 

årlige driftsregnskaber med statusopgørelse tilsendes KU, 

Konsistorialkontoret, ledsaget af revisorpåtegning fra stats

autoriseret revisor. Udgifter i forbindelse med regnskabernes 

revision påhviler Studenterhuset. 

§ 15.	 Aftalen kan af begge parter opaigc3 med varsel 

til , for KU dog tidligst . 

Såfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en af 

parterne, sk"al den anden part være. berettiget til uden 

varsel og med omgående virkning at ophæve aftalen. En op

sigelse fra KU kan af Fællesrådet forelægges rektor. 

Aftalen tages op til genforhandlin~ 1 år efter dens ikraft 

træden. 

København, den .... , ". 

For Københavns Universitet	 For Den selvejende Institution, 

Studenterhuset 

(Fællesrådet) 

Universitetsdirektøren 

1- Som bilag til denne aftale er vedhæftet et af dirigenten under

skrevet referat af den stiftende generalforsamling (stormøde), 

hvoraf Fællesrådets sammensætning fremgår. 
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"DEl' HVIDE PROGRAM" 

Uidyber Stu:lenterhusgruppens forslag til 
aktiviteter, indretning, ombygninger mv.. 
Fås ved henvendelse i Stu:lenterhuset rnel
lan 11 og 13 fra 14. j tmi samt i begræn
set cmfang på stu:lentereentrene. 
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STUDENTERHUSET 

KØbmagergade 52-50 

3. sal:
 

DAGLIGSTUE
 ) 

PROJEKT
GRUPPERUM 

_----J~. 

2. sal: 

RADGIVNING 

1. sal: 

KERAMIK-VÆRKSTED 

AV-VÆRKSTED 

GRAFISK VÆRKSTED 

UDSTILLING/ 
TEATER/MØDE 

SYVÆRKSTED 

ADMINISTRATION 

LÆSES TUE/MØDE 

Stuen:
 

KØKKEN
 

SPISEHUS/BAR
 

DAGLIGSTUE/FEST/
 
MØDER/MUSIK/TEATEF
 

INFO/UDSTILLING
 

BIOGRAF
 

TIDSSKRIFT

CENTRET
 

Kælderen:
 

CYKELVÆRKSTED
 

GROVVÆRKSTED
 

VÆRTSHUS
 

> 

..... 
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STUDENTERHUS I KØBMAGERGADE Marts 1984 

DELPROGRAM FOR INDRETNING, OMBYGNING MM. 

Det følgende er en korrektion af Studenterhusgrup
pens "grå program" fra februar 1983, som handled~ 

om Bispetorv. Vi har i dette delprogram koncentre
ret os om at revidere programmets indretningsmæssi
ge forslag i forlængelse af beslutningen om at ind
rette Studenterhuset i Købmagergade 50-52. 

Delprogrammet er disponeret efter huset, således 
at vi starter med de enkelte etager nedefr~ og p~ 

de enkelte etager først tager aktiviteterne i nr. 
52, derefter aktiviteterne i nr. 50. 

Hver enkelt aktivitet er beskrevet for sig, først 
med en kort beskrivelse af funktionen, derefter 
indretning og sidst placering. Det er således vores 
fØrste bud til Bygningsplanlægningens arkitekter og 
ingeniører, idet vi håber, at der på denne baggrund 
kan laves skitser og et projekt, der lØser nogle af 
de problemer, vi er stØdt på-under vejs. 

Der vil sidenhen i løbet af foråret fremkomme yder
ligere et delprogram for organisation, husorden mv. 
samt et delprogram om Økonomi, drift mv .. 

Efter diskussion og bearbejdning af det bygnings
mæssige delprogram i Bygningsplanlægningen og det 
organisatoriske i Konsistorium samt Studenterhusets 
kompetente organer, hvor osse budgetterne skal ved
tages, kan der udarbejdes i nyt "gråt program" for 
det endelige Studenterhus. 

Samtidig vil vi uddybe ombygningsprioriteringer, 
indflytningsplaner, brugen af lokalerne under ombyg
ningerne og i opstartsfasen. 

FORDELINGEN AF FUNKTIONER 

Kælderen tænkes anvendt til grovere værksteder, 
evt. depoter samt værtshus. I stueetagen ligger 
dagligstue og spisehus i nr. 52, da der her er mu
lighed for at skabe et, stort og sammenhængende 
rumforlØb til store arrangementer. Placeringen af 
biograf og Tidsskriftcenter i stueetagen i nr. 50 
er begrundet med lokalerne stØrrelse. Samt i nogen 
grad, at der let kan laves separat adgang. 
på længere sigt er det meningen, at butikkerne i 
fronten i nr. 50 skal bruges til husets udadvendte 
arbejde, formidling af projektarbejde, udstilling, 
generel informationsvirksomhed mv .• 

1. salen i nr. 52 bruges til værksteder i den mør
kere ende og til udstilling/teater/møde i den for
reste og lyse ende (mod KØbmagergade). Da værkste
derne skal kunne aflåses og derfor ikke kan indpas
ses i gennemgangsrum, bliver der en meget lang 
gang og nogle ret smalle rum til den ene side. For-

II 



, 
o. 

STUDENTERHUS I KØBMAGERGADE 

slag modtages gerne. Med en murgennembrydning, der 
evt. skal placeres et andet sted, skabes der en 
forbindelse til nr. 50, hvor fin/syværkstedet be
finder sig. Gennemgangsrummene og et nærliggende 
rum uden vinduer kan bruges til depot og grovere 
produktion i forhold til teater, udstillinger mv .. 
I samme del af huset er administrationen placeret. 
Denne administration skal ikke v,,~re så "uc1advenclt" , 
idet værkstedernes nØgleudlevering, lokalebooking 
og konsulenttjeneste varetages fra værkstedsadmi
nistrationen. Denne vil også kunne fungere som 
info i forhold til udstillinger mv .. 
på 1. salen i 50 findes endvidere et stort mØdelo
kale som kan indrettes til at fungere også som 
læsesal, når det ikke er i brug til mØder. Dette 
vil især aflaste TC på etaget under. 

2. salen i 50 tænkes anvendt til rådgivningsvirk
somhed og 3. salen i 52 til projektgrupperum. 

ADGANGSVEJE 

Købmagergade 52 og 50 mangler ikke just trapper. 
Men Studenterhuset må nok indstille sig på at 
mangle en hovedtrappe, idet funktionerne ligger 
så spredt,iit de ikke alle kan have forbindelse 
til en sådan. Det betyder, at besØgende til Stu
denterhuset til en vis grad skal have besluttet 
sig til, hvilken aktivitet, de vil besØge, før de 
går ind i huset. Det er uheldigt, og vi har i pla
ceringen af de enkelte aktiviteter forsØgt at tage 
hØjde for dette. 

Kælderen: Der er adgang til værtshuset via to selv
stændige indgange fra hhv. Kirkepladsen og den 
indre gård. Cykelværkstedet har indgang fra den in
dre gård, mens grovværkstedet muligvis kan benytte 
den gennemgående trappe ca. midt i huset herudover. 

Stueetagen: Adgang til spisehus sker fra Kirkeplac1
sen. Varer mv. kan herudover bringes ind gennem 
den bageste gennemgående trappe. 
Det må overvejes, om indgangen fra Købmagergade 
skal slØjfes, idet den kan bruges ved større og ud
advendte arrangementer. 
Ved at lave en gennemgang mellem de to indre gårde 
opnår man en større sammenhæng mellem de to huses 
aktiviteter, idet besØgende i det mindste så ikke 
skal ud på KØbmagergade. Der er mulighed for at 
skabe indgang fra to sider både i biograf og Te. 
Fra stueetagen i nr. 52 kan der skabes yderligere 
en forbindelse til kælderen (værtshuset) ved at 
lave en gennembrydning til toiletterne. Dette bli
ver under alle omstændigheder nØdvendigt. 

1. salen: I nr. 52 tænkes den forreste gennemgående 
trappe anvendt til uc1stj 11 \.nger, mØder m','. (Skyds
gaard-trappen). Dels slØjfes den store trappe fra 
stueetagen midt i rummet, dels har Skydsgaard-trap
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pen direkte forbindelse med "gaden". Det er til 
gengæld også alt, hvad denne trappe skal bruges 
til i forbindelse med Studenterhuset. såfremt 
projektgruppefolkene fra 3. salen skal ned på de 
andre etager, må de bruge "midter-trappen". 

Adgang til værkstederne (Grafisk & AV) og udstil 
linger mv. for folk, som er i huset, finder sted 
gennem "midter-trappen". (Keramik dog bagtrappen). 

Gennemgangen til nr. 50 vil altså være betinget af 
de aktiviteter, der foregår i udstillings-/mødelo
kalerne. Det giver et problem i forhold til kopi
maskiner mv .. 

Til aktiviteterne i nr. 50 er der adgang fra den 
store gennemgående trappe, samt gennem vindeltrap
pen fra TC. Den skaber en sammenhæng mellem TC, 
læserum, administration og kopimaskine samt rådgiv
ning. 

2. salen: I nr. 50 gennem den store trappe og vin
deltrappen. 

3. salen: Adgang gennem "midter-trappen" i nr. 52. 
Her er et problem omkring kopiering, men det kan 
på længere sigt klares med en mindre kopimaskine 
i projektgruppeafdelingen. Adgangen til Te vil 
blive meget bedre ved etablering af en gennemgang 
mellem de indre gårde i nr. 52 og 50, da man alli 
gevel skal ned på grund-niveauet. 

OMBYGNINGER 

De nØdvendige ombygninger er skitseret under de 
enkelte aktiviteter, men kan kort resumeres her: 

Kælderen: Gennembrydning til toiletter og trappe i 
værtshus. Evt. mere dagslys. Bredere adgangsveje 
til cykel- og grovværksted. 

Stuen: Reduktion af køkkenareal, etablering af spi
sehus, dagligstue mm .. Etablering af ny indgang til 
·'midtertrappen". Vinduer i porten i det bageste lo
kale. Gennemgang mellem nr. 52 og nr. 50. Etable

. ring af foyer-miljØ og operatØrrum i forbindelse 
med biografen, samt selve biografrummet. 

1. salen: Nedlæggelse af kØkken, etablering af 
værkstedsrum samt info/administration. Nedlæggelse 
af et toilet til keramikværkstedet. Vinduer i det 
bageste lokale (mod Kirkepladsen) . Etablering af 
gennemgang mellem nr. 52 og nr. 50. Nedlæggelse af 
væg mellem to kontorer i fronten. 

Mange venlige hil.sner & go' arbejdslyst
 
Studenterhusgruppen
 
20. marts 1984 
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KØBMAGERGADE 52, KÆLDEREN 

CYKELKÆLDER 

Funktion: Der tænkes på et kælderlokale med det 
nødvendige værktøj til reparation og istandsættelse 
af cykler. Abningstider, konsulenttjeneste og til
syn med værktøj overlades til en gruppe af særligt 
interesserede, som må etablere den nødvendige orga
nisation. 

Indretning: Der er ikke behov for særlige indret
ninger, hvis der er mulighed for at få vand i nær
heden. Hvad angår anskaffelser, er almindeligt 
håndværktøj samt ophængningsmuligheder og et par 
arbejdsborde med ordentligt lys tilstrækkeligt. 

Placering: Ophængningsmulighederne stiller visse 
krav tilloftshøjden, men vi forestiller os, at der 
kan findes et egnet rum i kælderen i nr. 52. Vi har 
endnu ikke lagt os fast på en endelig indretning af 
denne kælder. Der skal evt. etableres en slidske på 
længere sigt, hvis det er muligt. 

GROVVÆRKSTED 

Funktion: Dette værksted omfatter produktion af ku
lisser, rumadskillelser, transparenter, lysborde 
samt andre mØbler, men skal i øvrigt ses i sammen
hæng med de andre værksteder. Ved produktion af 
udstillingsmateriale mv. kan det være hensigtsmæs
sigt at arbejde i selve udstillingsrummet, hvorfor 
noget af værktøjet (og workmate-borde) skal kunne 
flyttes. Se endvidere beskrivelsen af de øvrige 
værksteder om organisation, konsulenttjeneste mv .. 

Indretning: I første omgang må grovværkstedet ind
rette sig efter de eksisterende rum i kælderen, men 
en anden placering og dermed indretning kan komme 
på tale, hvis behovet på længere sigt viser sig 
større. Rummet eller flere mindre rum skal være 
indrettet med arbejdsborde og -bænke, herunder 
faste hØvlebænke mv., men også workmate-borde, bo
remaskiner, stiksave, almindeligt træværktøj. En 
afdeling kan indrettes til silketryk, transparent
maling mv .. 

Placering: Kælderens gange og trapper udgør et 
problem for produktion og transport af større ting. 
Kan adgangsvejene evt. gøres bredere? 

DEPOT 

Funktion: Mindre, overskydende rum tænkes anvendt 
som depotrum. Især Tidsskriftcenteret vil have be
hov for sådanne. Da der er tale om "fjern-depot", 
er place~ingen ikke kritisk indenfor Studenterhu
set, det skal blot være tørre rum. 
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KØBMAGERGADE 52, KÆLDEREN (fortsat) 

VÆRTSHUS 

Funktion: At fungere som værtshus for husets bruge
re og andre, evt. med senere åbnings- og lukketi 
der. Se nærmere under beskrivelsen af Spise/værts
hus mv .. 

Indretning: Bar, borde, stole, lagerrum mv .. De ek
sisterende rum sætter begrænsningerne, og da loka
lerne pt. anvendes til Antik-forretning, er vi ikke 
gået i dybden med dem endnu. Det kan dog på forhånd 
siges, at der skal laves adgang til toiletterne i 
kælderen, og at dette samtidig vil muliggøre en 
adgang til stueetagen via den eksisterende trappe. 

Placering: I den forreste del af kælderen i nr. 52, 
hvor der pt. er Antik-forretning. Det må overvejes, 
om der ved hjælp af lyskasser mv. kan sikres mere 
dagslys i den forreste del af lokalerne. 
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9. 

KØBMAGERGADE 52, STUEN 

SPISEHUS/KØKKEN/DAGLIGSTUE 

Funktion: Denne etage omfatter spisehus, daglig
stue, kØkkenfaciliteter med opvaskesektion og grov
kØkken. Da vi ikke kan påregne at overtage kælderen 
(antikvitetsforretningen) forelØbig, vil spisehuset 
i det fØrste stykke tid også skulle fungere som 
værtshus, hvilket kan give nogle problemer, bl.a. 
miljØmæssige, SOm vi senere vil komme ind på. 
Det er endvidere tanken, at der skal kunne afholdes 
fester, musikarrangementer og større mØder mv. i 
stueetagen, ligesom fronten mod KØbmagergade skal 
kunne anvendes til midlertidige, udadvendte projek
ter. 

SPISEHUS & KØKKEN 

Funktion: Vi forventer at kunne bespise 70-80 per
soner af gangen. Der skal kunne serveres nogle for
skellige kolde retter og mindst to varme retter. 
Vi forestiller os ikke et traditionelt "tjener-spi
sekort"-spisested, men et sted, hvor gæsterne er 
mere mobile, f.eks. bevæger sig op til en skranke 
og bestiller deres mad, som også betales ved samme 
lejlighed. 

Indretning: Der skal være plads til at 4-5 tjenere 
/kokke kan foreberede og servere maden. (F. ek s. 1 
opvasker, 1 bag skranken, 2 i kØkkenet og evt. 1 
ekstra. I forlængelse af ovenstående forestiller 
vi os følgende ændringer af det nuværende kØkken 
(se skitse):

I 
Køkkenafdelingen trænges tilbage i.huset til den 
eksisterende væg mellem kantineareal og opvaskesek
tion, der bibeholdes (1). Væggen mellem kantineare
al og frituresektion samt udleveringsskranke fjer
nes (2), mens væggen overfor frituresektionen og 
ud mod den indre gård bibeholdes, der skal dog eta
bleres en udleveringsluge i denne væg (3). 

Bagved denne væg ligger kØkkenet, foran etableres 
en udleveringsskranke og en bar (4). Den lille væg 
bag den nuværende udleveringsskranke ved hjØrnet 
af trapperummet. fjernes (5). I opvaske sektionen 
fjernes den ene opvaskerampe (den mod det nuværen
de kantineareal) (6). I kØkkenet fjernes de store 
gryder, kipstegere mv. (7). Endvidere fjernes ser
veringsrampe, kasseaflukke og de ovenfor og på 
skitsen angivne vægge (8). Der etableres de nØdven
dige gasblus og andet inventar efter videre diskus
sion med Studenterhusgruppen. 

Placering og videre indretning: Spisehuset placeres 
- umiddelbart i forlængelse af det nye kØkkenareal, 

d.v.s. i den gamle kantines udlevpringssektion. 
Det strækker sig hen til de;; tvær'Jdende væg bag det 
nuværende kasseaflukke. Denne væg bibeholdes, da den 



KØB~~GERGADE 52, STUEN (fortsat) 

formodes at indeholde afløb og faldstammer fra de 
øvrige etager (9) (?). Spisehuset skal have mulig
hed for at brede sig ud på den anden side af væg
gen, hvis der viser sig behov herfor (se senere). 

I spisehuset Ønskes ventilationssystem og afskærm
ning i loftet fjernet, således at loftet i spise
huset har et ensartet niveau. Eventuelle niveau
forskelle i gulvet foran og bagved den nuværende 
serveringsra~lpe udlignes. Klinkebeklædningen i 
den nye spiseafdeling fjernes, og der males. 
Der etableres nyt (kunst)lys i spisehuset efter 
videre diskussion med Studenterhusgruppen. 

IndgangsdØren fra kirkepladsen afskærmes fra spise
huset, således at det ikke trækker på de spisende, 
og således at der ikke vader en stadig strøm af 
mennesker gennem s?iseafdelingen. Indgangen til 
trapperummet umiddelbart ved siden af spisehuset 
etableres fra dagligstuen (10) (d.v.s. mod KØbma
gergade) for netop at undgå trufikken gennem spise
huset. 

Vi kunne forestille os et arrangement af mere eller 
mindre mobil karakter bag den faste væg ("faldstam
mevæggen") i dagligstuesektionen, som i forlængelse 
af spisehuset skulle kunne fungere som "slyngel
stue", altså primært med henblik på drikkende gæs
ter for så vidt muligt at mindske de eventuelle 
miljømæssige problemer, der måtte opstå mellem spi
se- og værtshusfunktionen. 

Om sommeren tænkes spisehuset at brede sig ud på 
kirkepladsen med borde og stole, såfremt tilladelse 
kan opnås. 

I det bageste lokale i stueetagen (op mod PLL) skal 
der laves vinduer i porten (11), således at lokalet 
kan bruges til administration af spise/værtshus, 
planlægningslokale for de ansatte mv .. 

DAGLIGSTUE, FESTLOKALE MM. 

Funktion: At fungere som et sted, hvor man kan sæt
te sig ned med dagens aviser, sine bøger eller no
get andet, syge en smøg, drikke en kop kaffe og 
sludre med sine medstuderende og andre. Men som an
givet ovenfor, er det endvidere tanken, at der 
skal kunne afholdes fester, musikarrangementer, 
større mØder, teater oq mIdlertidige udstillinger 
i stueetagen. Det stiller visse krav til rummets 
fleksibilitet, som vi endnu ikke kan overskue. 
Det er tanken, at køkken-spisehus-dagligstue re?ræ
senterer 3 forskellige åbenhedsniveauer, således 
at kØkken og spisehus hver for sig skal kunne af
låses for n_ sikre mod tyveri. 
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KØBMAGERGADE 52, STUEN (fortsat) 

Indretning: Det er ikke tilfredsstillende at opbyg
ge et hyggeligt dagligstuemiljø omkring stabelstole 
og -borde, som hurtigt kan flyttes. Dette problem 
har vi endnu ingen løsning på. 

For at kunne råde over et ordentligt stort rum, 
forestiller vi os, at den store trappe (12) mellem 
stue og 1. sal fjernes (eller kraftigt reduceres), 
da den tager alt for meget plads både oppe og nede 
og Ødelægger det store rum i stuen. 

Ruminddelinger, der herefter tager sigte på at ska
be mindre og tættere miljØer, kan evt. etableres 
med gardiner på skinner både i gulv og loft. 
Ved større arrangementer eller ved anden hård be
lastning af rummet, kan disse trækkes til side. 

Musik og teaterkravet nØdvendiggør flytbare scene
kasser, - stativer og -elementer. Endvidere et 
fleksibelt og mobilt lysanlæg samt lyd. 

Det må overvejes, om indgangen fra KØbmagergade 
(13) med det store vindfang skal fjernes, reduce
res eller bibeholdes, men det afhænger af den ende
lige plan for stueetagen, hvor vi håber på hjælp 
fra Bygningsplanlægningen. 

Til midlertidige udstillinger flyttes inventaret 
fra udstillingslokalerne på 1. sal. 

Andet kunstlys, mØblement samt andre farver på 
væggene vil muligvis gøre lokalet lysere, og det 
skal tages med i betragtningerne ved placering af 
dagligstueområdet . Kan dette evt. indrettes på en 
sådan måde, at det kan indgå uændret ved også 
større arrangementer, men alligevl have en intim 
karakter i dagligdagen ? 
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KØBMAGERGADE 50, STUEN 

BIOGRAFEN 

Funktion: Biografen vil i hØj grad satse på "luk
kede" forestillinger for ikke at fjerne grundlaget 
for de omkringliggende biografer. "Lukket" refere
rer her til forestillinger, som ikke er offentlige 
og opreklamerede i pressen. 

Forevisningerne skal bl.a. knytte an til de Øvrige 
aktiviteter i studenterhuset, hvilket både kan 
give sig udtryk i projektfremlæggelse via dette 
medium og i en ternaorientering i forhold til andre 
aktiviteters indhold. 

Indretning: Biografen omfatter et forevisningsrum 
med plads til ca. 100 personer samt et operatør
rum. I forlængelse af biografen arbejder vi med et 
foyermiljø, hvor man kan købe kaffe, forfriskning
er m.v. inden forevisningerne og evt. slappe af og 
diskutere bagefter - efter Vester Vov-vov- model. 
Vi har på nuværende tidspunkt ikke mere detaljere
de indre.tningsmæssige krav til foyermilj øet, da 
arbejdet med dette endnu befinder sig på et ind
ledende stadium, som bl.a. afhænger af løsningen 
på problemet vedrørende en gennemgang (se denne) . 

De detaljerede indretningsmæssige kraver som fØl
ger: flugtveje skal være i orden (bl.a. med "UD"
skilte), der skal fØres 380 V frem til operatør
rumnet, mørklægningen og salens akustik skal for
bedres, der skal opsættes skrånenne alll" 00 en 
lysdæmper og endelig skal der opsættes en ramme, 
som lærredet kan spændes ud over. 

Placering: Biografen påtænkes etableret i Købmager
gade 50, stuen, til venstre for gården i lokalerne 
bag BØrnenes Boghandel. Her forefindes allerede et 
filmforevisningslokale med tilhØrende operatørrum. 

GENNEMGANG MELLEM NR. 52 OG 50, GARDEN 

Funktion: At skabe større sammenhæng mellem husets 
forskellige aktiviteter og muliggØre indgang til 
biograf, Te, administration, rådgivning mv. fra 
nr. 52 uden at man skal ud på KØbmagergade. 

Indretning & placering: Ved gennembrydning af mu
ren ud til den lille gård i nr. 52 i lokalet umid
delbart bag biografen, etableres en ny indgang. 
Det må overvejes, om der skal etableres en ny ind
gang fra gården i nr. 50, eller om den eksisteren
de skal benyttes. I så fald vil flere af rummene 
bag biografen blive til gennemgangs rum. hvilket 
vil få konsekvenser for arealets anvendelse som 
foyer til biografen. 



KØBMAGERGADE 50, STUEN (fortsat) 

INFORMATION/UDSTILLING 

Funktion: Formidling af husets aktiviteter, projek
ter, udstillinger mv .. Generel informationsvirksom
hed og "PR-center". 

Indretning & placering: Placeres i de nuværende 
butikker i fronten i nr. 52 (når de nuværende le
jere har fLlet anvist andre lokaler og frivilligt 
er flyttet). Der skal ikke ændres nævneværdigt på 
indretningen. 

TIDSSKRIFTCENTERET/PROJEKTBIBLIOTEK 

Funktion: Der foregår for øjeblikket forhandlinger 
med Tidsskriftcenteret (TC) om et samarbejde i stu
denterhusets lokaler. TC opfylder i sin nuværende 
form adskillige af de ønsker, som studenterhuset 
kunne have i forbindelse med en biblioteksfunktion. 
Projekter registreres allerede i et mindre omfang, 
mens et egentligt projektbibliotek nødvendiggør 
flere ressourcer dvs. flere penge og isæraktivis
ter, og på længere sigt plads. 
I det følgende forudsættes, at TC selv ønsker at 
flytte adresse til studenterhuset på følgende vil
kår. 

TC overtages uændret. Lokalerne stilles til rådig
hed af studenterhusets stormØde på vilkår, som 
skal nærmere forhandles. I det omfang TC modtager 
bevillinger via studenterhuset, bliver det i for
længelse af den almindelige styringsmodel, hvor 
gruppen omkring TC betragtes som et aktivitetsråd 
med rettigheder og pligter som andre aktivitets
råd . 

TC skal fungere som bibliotek med udlån af tids
skrifter, bøger og pjecer samt som læsesal. TC 
skal registrere, opbevare samt i nogen grad udlåne 
projekter, indleveret frivilligt eller fundet ved 
opsøgende arbejde. Det opsøgende arbejde er en ud
videlse af TC's nuværende område og vil som anført 
nødvendiggøre, at der stilles nogle flere ressour
cer til rådighed. 
TC's låneregler overtages uændret; i princippet 
har alle låneret, når de har kØbt lånerkort. 
Abningstiderne vil formodentlig være 12.30 - 17.30 
mandag til fredag. 2 
Pladsbehovet vil være omkring 150 m . 

Indretning: I det påtænkte lokale forefindes reol
er. Disse skal bibeholdes. Den tilstødende betjent
stue skal evt. benyttes til kontor. Der skal være 
adgang til toiletterne. Med hensyn til læsesalen 
kan denne evt. kombineres med administrationens 
mødelokale på 1. sal (se under administrationen). 

Placering: TC påtænkes placeret i Købmagergade 50, 
stuen, til højre i gården (bag plakatforretningen) . 
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KØBMAGERGADE 52, 1. SAL 

INFORMATION & VÆRKSTEDSADMINISTRATION 

Funktion: Dels at informere om aktiviteterne i hu
set, udstillinger, mØder og være vejviser, dels at 
administrere brugen af værkstederne. 

Indretni~: Tænkes indrettet i et endnu ikke eksis
terende rum (se detail-skitse over etagen). Dels et 
lukket kontor, dels et åbent skranke-skrivebords
miljØ. I umiddelbar forlængelse og med indgang her
fra tænkes hus-trykkeri, reprorum og lay-out loka
ler placeret. Endvidere AV-værksted og keramisk 
værksted i den bagerste del af huset og udstilling 
/mØde/teater i den forreste. 

Placering: Umiddelbart overfor trappeudgangen pla
ceres den åbne info-afdeling med administrations
kontor til venstre herfor (overfor toiletterne) 
og indgang til værkstederne til højre herfor, set 
fra trappeudgangen og ud mod kirkepladsen. 

VÆRKSTEDERNE GENERELT 

Funktion: Værkstederne omfatter pt. et grafisk 
værksted, et audiovisuelt værksted og et keramik
værksted i 52, 1. sal, et qrovværksted og et cykel
værksted i 52, kælderen samt et finværkste~/syværk
sted iSO, 1. sal. Værkstederne skal primært funge
re i forhold til aktiviteterne i selve huset og 
sekundært i forhold til aktiviteter blandt stude
rende, som rækker udover huset. Det betyder i prak
sis, at værkstederne kun undtagelsesvis kan benyt
tes af andre end studerende ved Københavns Univer
sitet, og da kun i følgeskab med studerende med 
gyldigt brugercertifikat. Dette må anses for en 
nØdvendig foranstaltning i betragtning af de rela
tivt dyre apparater, som vil forefindes i værkste
derne. 

Forudsætningen for, at man kan få udleveret nøgle 
til værkstederne vil være, at man har gennemgået 
et kursus i brugen af apparaterne og opnået et bru
gercertifikat. Henad vejen kan det ikke udelukkes, 
at adgangssystemet bliver mere selektivt, således 
at nogle apparater kun kan benyttes i tilstedevæ
relse af en konsulent. Dennes opgave vil være at 
stå til rådighed i værkstederne et nærmere angivet 
antal timer hver dag og give brugerkurser og in
strultion efter behov. 

Der vil således være en del organisation knyttet 
til brugen, dels instruktion, dels tilsyn og kon
trol med værdierne i værkstederne. Endvidere admi
nistration såsom budgetlægning, indkØb, booking, 
tilrettelæggelse af kurser, rekvirering af håndvær
kere O,} sam'rbejde ned det ('vrig' :,'.1S. 



~ØBMAGERGADE 52, 1. SAL (fortsat) 

DET GRAFISKE VÆRKSTED 

Funktion: Vi har valgt at udskyde et egentligt 
stort trykkeri, idet det er Økonomisk hensigtsmæs
sigt at lave større trykke-opgaver ude i byen, da 
vi ikke har ressourcer til det fornØdne maskineri 
og den fornØdne ekspertise. Imidlertid opererer vi 
med et mindre hustrykkeri til produktion af lØbe
sedler, plakater mv. samt hvad brugerne selv måtte 
Ønske at få trykt. Tanken med det grafiske værksted 
er til gengæld at kunne lave materiale helt trykke
klart, d.v.s. at der skal være ordentlige facilli 
teter til lay-out, opklæbning, reproarbejde, foto
arbejde mv .. 

Indretning: Der grafiske værksted tænkes indrettet 
i et rumforlØb med et stort lay-out-rum med lys- og 
arbejdsborde i den ene ende, reprorum (mørklagt) i 
midten og trykkeri i den anden ende, tæt ved info
miljøet. Lay-out-rummet skal kunne låses af, så man 
kan lade sine arbejder ligge fremme (booking på 
lysbordene) , og der skal være gennemgang fra lay
out-rum til reprorum for folk, der arbejder med 
lay-out. Der skal endvidere være gennemgang fra 
reprorum til trykkeri, men kun for trykkeren. Da 
konsulenten sikkert vil opholde sig i info-miljØet, 
skal der være gennemgang mellem de tre rum. Se de
tailski tsen. 

Placering: Det grafiske værksted tænkes placeret på 
1. sal i nr. 52, ud mod kirkepladsen, da lokalerne 
her har mest dagslys. (Ganske vist skal et enkelt 
vindue blændes til reprorummet, men sammenhængen i 
rumforløbet nØdvendiggør dette). Egentligt mØrke
kammer tænkes etableret i den anden side af huset, 
i et eksisterende kontor, hvor der allerede er vand 
mv .. Reprorummet vil n(Ddvendiggøre vand og udluft 
ning. Væggen mellem lay-out-rum og gangen skal være 
af glas for at trække mere lys ind i huset. 

Anskaffelser: A4-offsettrykkemaskine, platemaker, 
hæftemaskine, mørkekammerudstyr, reprokamera, frem
kalder, rasterark, lysborde, arbejdsborde, arkiv
skabe, voksmaskine, skæreplader, skrivemaskiner, 
opslagstavler mv .. 

AUDIO-VISUELT VÆRKSTED 

Funktion: I fØrste omgang arbejder vi med et lyd/ 
dias-værksted, da film er for besværligt og video 
endnu er for dyrt. Det er meningen, at brugerne kan 
få- stillet udstyr og assistance til rådighed for 
produktion af dias-shows, primært til faglig formid
ling, men også andet. Der vil blive kØrt kurser i 
brugen samt mere teoretisk om mediet. 

Indretning: Der stilles ikke særlige krav til ind

retning, bortset fra at lyd-delen skal være i et
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rum for sig. Det resterende areal kan evt. inddeles 
med et stort og et lille rum. Væggen mellem det 
store lokale og gangen skal være af glas. 

Placering: AV-værkstedet tænkes placeret overfor 
det grafisi::e værksted, d.v.s. på 1. sal i nr. 52, 
til hØjre i bygningen, ud mod den lille indre gård. 
For meget dagslys er nemlig mere til skade end gavn 
for dette værksted, hvorfor denne placering ikke er 
kritisk. De to eksisterende kontorer Ønskes bibe
holdt, det ene til mØrkekammer (se grafisk værksted 
det andet til kontor eller lyd-rum. 

KERAMIK-VÆRKSTED 

~unktion: At virke som keramik-værksted for husets 
brugere med mulighed for at dreje, modelere, glase
re og brænde, samt kØre kurser. 

Indretning: Vi forestiller os to rum, et til at 
dreje og modelere i~ og et til at glasere i. Det 
første omkring 25 m , det andet 10-15 m2 . Rummene 
bØr være godt oplyste af dagslyset. Det er vigtigt, 
at gulve og vægge kan tåle både vådt og tørt smuds. 
D.v.s. fliser, klinker, beton, terrazo, linolium
 
ell.lign.
 
I båne dreje- og glasur-rummet skal der være vaske
 
med borde omkring. Det vil være en fordel med af

lØb i gulvet, men ikke noget krav.
 
I drejerummet, hvor ovnen muligvis skal stå, skal
 
der være stærkstrØm-installation.
 

Placering: Indretning af lokalerne har taget ud
gangspurikt i det lokale, der findest bagest på 1. 
~al i nr. 52. Det vil være nødvendigt at inddrage 
det nærmeste toilet og flytte dØren ind til dette

I , rum, så der bliver adgang fra drejerummet. på læn
gere sigt Ønskes der vinduer ud mod kirkepladsen. 
(Se detail- skitse) . 

VDp~ILLING/MØDE/TEATER 

Funktion: I forlængelse af Studenterhusets udad
vendte virksomhed forestiller vi os et fleksibelt 
rumforlØb, der kan bruges til udstillinger, større 
mØder og teater, afhængig af de"" konkrete b"hov. 
For teatret gælder, at vi ønsker at kunne vise 
spændende teater og at lave teater, evt. kØre dra
ma-, danse-, tale- og bevægelseskurser. 
For udstillingerne gælder, at vi dels Ønsker, at 
projektgrupperne skal formidle deres arbejde, dels 
skaffe udefra kommende udstillinger til veje. 
Det stiller store krav til lOkalernes fleksibilitet. 

Indretning: Lokalerne skal være malet hvide i ud
gangspunktet, men skal kunne tåle at blive malet 
om. Der skal være mulighed for at flytte borde, 
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stole samt lys til mødebrug.
 
I sammenhæng med aktiviteterne i stueetagen skal
 
der anskaffes et mobilt lysanlæg, som kan anvendes
 
til teater og musikformål. Endvidere udstillings

lys, arkitektlamper, små-spots mv •.
 
Der skal være mulighed for mØrklægning, og der skal
 
være 380 volt el-installationer.
 
Ti.l teaterbrug skal der være flytbare sceneelpmen

ter, stativer til sceneopbygninger, sorte tæpper
 
til rumafskærmninger, lamper og kontrolpult.
 
Til udstillingsbrug skal der være stativer, materi 

aler til stande, plancher osv .. Samt lys.
 

~lacering: De forreste rum på 1. sal i nr. 52 tæn

kes anvendt på denne måde (se detail-skitse) . Med
 
mulighed for indgang fra det store trapperum, der
 
ligger umiddelbart ved siden af, kan der etableres
 
et meget fleksibelt rumforlØb. Ved siden af det
 
store rum i fronten af nr. 52, findes der et min

dre, som kan bruges til opbevaring af teater- og
 
udstillingsmaterialer, der ikke er i brug.
 
Dette rum bliver i øvrigt til gennemgangsrum for
 
passagen mellem nr. 52 og nr. 50 på 1. sal - se
 
denne for nærmere beskrivelse.
 

GENNEMGANG MELLEM NR. 52 OG 50, 1. SAL
 

Funktion: At forbedre sammenhængen mellem studen

terhusets forskellige aktiviteter og rum, således
 
at man kan komme fra nr. 52 til nr. 50 uden at
 
skulle ned på gaden hver gang.
 

Indretning & placering: Der tænkes indsat en dØr
 
mellem nr. 52 og nr. 50, og der opstår således to
 
gennemgangsrum, der kan bruges til depot for
 
teater- og udstillingselementer, samt til arbejds

rum for disse aktiviteter samt finværkstedet på
 
1. sal i nr. 50. Gennemgangsrummet i nr. 50 kan 
evt. indrettes med et stort bord til samling og 
hæftning, evt. kopimaskine mv .. ~å længere sigt 
kan der opstilles cn væg, så dette lokale inddrages 
til brug efter behov og dermed isoleres fra gangen. 
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FINVÆRKSTED
 

Funktion: Finværkstedet vil udover almindelig bru

ger-benyttelse hovedsageligt fungere som systue
 
dels for teateret, dels for resten af huset i al 

mindelighed (gardiner m.v.).
 
I samme rum påtænkes nogle tegneborde anbragt til
 
brug for malearbejder og skitsetegning.
 

Indretning; Der vil være behov for 2 sytlaskiner,
 
en regulær industrimaskine til simple syopgaver
 
og en mindre med flere indstillingsmuligheder.
 
Udover bordene, hvorpå maskinerne er placeret, skal
 
der være to større, hØje arbejdsborde, fast reol
 
på væggen til materialer og igangværende arbejder.
 
Plastickurve benyttes i reolen, da de er nemme og
 
praktiske. Endvidere to skrå tegneborde, fastgjort
 
til væggen.
 
En permanent adskillelse mellem tegne-/maleaktivi

teterne og syaktiviteterne er ikke hensigtsmæssig.
 

"Der vil evt. kunne opsættes et skille gardin eller
 
lignende for at undgå støvgener fra syarbejdet i
 
forhold til malearbejdet.
 

Placering: Finværkstedet påtænkes placeret i nr.
 
50 på 1. sal ud mod Købmagergade i de to midterste
 
lokaler. Den nuværende adskillende væg tænkes ned

revet.
 
Ved placeringen er der først og fremmest tænkt på
 
de ideelle lysforhold, de store vinduer giver,
 
hvilket aktiviteterne kræver. Derudover vil værk

stederne via denne placering af finværkstedet alle
 
være samlet på 1. sal.
 

ADMINISTRATION
 

Funktion: Administrationen varetager budgetter,
 
regnskaber og kontrol med husets samlede bevillin


!lr.	 ger samt de administrative forpligtelser i forbin
delse med biograf, teater, udstillingsvirksomhed 
samt i nogen gr~d rådgivning. 
Lokalebooking, nØgleudlevering, ekspedition og til 
synsopgaver påhviler også administrationen. Den 
varetager også sekretariatsopgaver for stormØde, 
fællesråd, aktivitetsråd - kort sagt for hele sty
ringsstrukturen. Administrationen/sekretariatet 
skal endvidere sikre koordineringen af husets for
skellige aktiviteter. 

Indretning: Administrationen vil kræve ca. 50 m 
til kontorlokaler samt et mØdelokale. Lokalerne 
skal være indrettet med almindelige kontormøbler, 
arkiverings-, kopieringsfaciliteter, skrivemaski
ne og telefonomstilling. 

Placering: Administrationen påtænkes anbragt ud mod 
Købmagergade i nr. 50 på 1. sal. MØdelokalet kan 
være det lokale, som ligger umiddelbart inde bag 
selve administrationskontoret. Dette lokale bør 
være indrettet på en sådan måde, at det - når det 
ikke er i brug som mØdelokale - kan bruges som 
læsestue for bl.a. Tidsskriftcenteret. 

2 
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KØBMAGERGADE 50, 2. SAL 

RADGIVNINGEN 

Funktion: Rådgivningen vil have sit arbejdsområde 
omkring generel rådgivning og kontaktformidling. 
Alvorlige tilfælde af henholdsvis terapeutisk og 
juridisk art henvises således til Studenterråd
givningen og Kritisk Retshjælp. på denne måde kan 
Rådgivningen afhjælpe arbejdspresset disse to ste
der ved at aftage alm. rutinesager. 

Rådgivningen har sit tyngdepunkt i vejledning og 
rådgivning vedrØrende su- og gældssaneringsproble
matikken og vil kun inddrage rådginving af mere 
psykologisk og juridisk art ud fra denne sammen
hæng. 

Vejledning af faglig art vil kun forekomme i und
tagelsestilfælde i ovennævnte sammenhæng og i Øv
rigt i samarbejde med den centrale studievejled
ning. Derimod vil tværfaglig vejledning være re
præsenteret her som en vigtig arbejdsopgave. 

Indretning: 2Rådgivningen vil have et lokalebehov 
på ca. 60 m fordelt på 2 mindre grupperum, 1 
kontor samt adgang til arkiv- og kopieringsfaci
liteter. Det vil være hensigtsmæssigt med tele
foninstallationer i samtlige rum, som skal være 
indrettet med almindeligt kontormØblement. 

Placering: I forhold til placeringen må det under
streges, at Rådgivningen, på grund af sin særlige 
funktion, ser det fordelagtigt, kan nås via en 
seperat indgang, hvorfor en placering i den del 
af studenterhuset, der nu beboes af filosofisk 
institut, må foretrækkes. Særligt vil en placering 
i de nuværende kontorlokaler på enten 1. eller 2. 
sal i lokalerne ud mod Købmagergade betragtes som 
særdeles velegnet, idet Rådgivningen herved får 
en nær tilknytning til administrationen og dennes 
faciliteter, og fordi en placering her ikke vil 
kræve særligt indgribende bygningsændringer, hvor
ved etableringsomkostningerne mindskes. 

Der må ved overvejelserne af den mest hensigtsmæs
sige placering også tages hensyn til, at Rådgiv
ningen skal kunne tlibydes en så tidlig indflyt
ning, som muligt. Rådgivningen er allerede startet, 
og et samarbejde med både Studenterrådgivningen og 
Kritisk Retshjælp er under etablering, hvorfor 
akutte lokaleproblemer må påregnes at opstå snart, 
hvis arbejdet skal kunne fortsætte og ekspandere 
som påtænkt. 
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kØBENHAVNS UNIVE~SITET 

ADMINISTRATIONEN. 

•	 

,"4J7dØ
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~ 

Mellem	 københavns Universitet, L det fø19~nde kaldet KU, og Oen 
• elvejende Institution ·Studen~erhuset~, i det følgende kaldet 

Studenterhuset, er d.d. indgået følgende 

~ 

S l. ku stiller fra den •••••••••.••• at regne lokaler l bygnin

( gerne Købmagergade 50-52 til rAdighed for Studenterhuset. 

.1. Lokalernes placering fremgAr al det vedhæftede bLla,_ 

kU yder ~fter nærmere forhandling i KF et tilskud til 

Studente:::;>ts drift. 

S 2.	 lfelge Studenterhusets vedtægter af .•.•.•..". ilar S':uden

'c.. -...u::t-t. t.i" ~.,·"):!il at: s:-.a1:.oc. ~~ L"·:2_·(~c;:i..,.t :.tu~E. :lc:.!. .. ::i:. ~~ 

l'l9 kulturelt tilbud til de stullerend'! ved ~(J. 

Lokalerne ml ikke uden KU', samtykke anvendes til andre 
torm!l. ligesom lokAlerne ikke ml fremlejes.,

\. J 
5	 3. KU forhandler saqer omkring Student~~hu5e~ med den vaI9~~~ 

ansvarlige ledelse, i det følgende kaldet -FællesrAc1et'· 
dog kan RU forhandle løbende sager vedrerende driften af 
Studenterhuse~ med den daglige leder,.50m Studenterhuset 
er forpligtet til at ansatte. 

S 4.	 XU er ansvarlig for, at lokalerne ved overdragelsen er god
kendt til formAlet af de behørlige myndigheder. /. 
Der'ml	 ikke to~etages n0gen fo~ for bygningsmæssige for
andringer uden forudgående forhandling med og skriftlig 
samtykke fra ~u. 

Lokalerne stilles vederlagsfrit til rAdighed for Studenter
huset. 

2. 

S 5. KU for~yner pA grundlag af ansøgning fra Studenterhuset 
efter KU's eget sken lokalerne med tast 09 løst inventar. 
I forbindelse med Studenterhu.eta overtaqelse af lokalerne 
udfardiges af parterne i fallesskab en inventarfortegnelse 
over det til rAdighed stillede inventar 09 udstyr, 09 
r«ltescAdet kvitterer tor .ødtagelsen • 

S 6. Al udvendig og indvendig bygning.vedligeholdelse og vedlige
holdelse af inventar plhviler KU, med mindre KU godtgør, 
at vedligeholdelsesforanstaltningerne er nødvendiggjort af 

andre forhold end almindeligt slid 09 «Ide. 09 at disse 

forhold kan læqges Studenterhuset til last. 

S 1. Udgifterne til el. vand, varme og rengøring afholdes af KU. 

Ekstra rengøring, der mAtte vare foranlediget af sartige 
arrangementer, der ikke umiddelbart falder ind under den 
daglige brug. betales af Studenterhuset. 

S B_ r.llesrAdet forpligter si9 til fra overtaqelsesdagen at 

sørge for. at lokaler og inve~tar m.v. benyttes pi for
svarlig vis, og at der til enhver tid hersker god orden 
lokalerne. 

i 

Ved aftalens ophør er Studenterhuset forpligtet til at 
tilbagelevere alle til rAdigh~d stillede lokaler med in
ventar og udstyr i den stand. hvori det blev overtaget, 
bortset fra almindeligt slid 09 _Ide. 

S 9. Ansvaret for overholdels••f offentligretlige bestemmelser 

i forbindelse med brug og drift af Studenterhuset. som ikke 

er omfattet af S 4, pAhviler F.llesrAdet. 

S 10. Ved udlAn .t lokaler til de i S 2 ant.rte formAl skal der 

indgAes en skriftlig kon~rakt ~elleø lIneren 09 F.llesrl 
det, eller en af dette bemyndiget person. hvori det præci
seres. at lIneren er økonomisk anAvarlig for eventuelle 
skader pI lokaler og inventar. Det skal endvidere af kon

trakten fremgl. at eventuel eks~ra rengøring. jfr. S 1. 
betales af lAneren. Kopi af sIdanne kontrakter lnd5ende~ 



3. 

til	 KU. Konsistorialkontoret. 

Kontrakter eller aftaler om udlån af lokaler til andre 

formål, personer eller foreninger end de i § 2 nævnte, 

skal forhandles med og skriftligt godkendes af KU. Konsi

storialkontoeet. 

S ll.	 Det påhviler Fællesrådet at indhente alle nødvendige
 

myndighedstilladelser til servering og udskænxning i
 

forbindelse med Stud~nterhusets virksomhed.
 

Det påhviler endvidere Fællesrådet at indhente andre
 

myndighedstilladelser i forbindelse med aktiviteter,
 

hvortil tilladelser kræves.
 

S 12.	 Fællesrådet er ansvarlig for. at bygningerne er aflåst 

udenfor almindelig benyttelsestid og er endvidere ansvar

lig for, at alene personer med tilknytning til.de i S 2 

anførte aktiviteter. herunder sAdanne særlige aktiviteter, 

hvortil der foreligger godkendelse fra KU, har adgang til 

bygning~r ~g lokaler. 

S l).	 Forhandlinger vedrørende drift, vedligeholdelse og rengø

ring foregAr mellem Fællesrådet, eller en af dette be

myndiget person. og KU's budget- og planlægningsafdeling. 

Forhandlinger vedrørende brug og udlån af lokaler udover 

de i S 2 nævnte aktiviteter foregår mellem Fællesrådet og 

KU. Konsistorialkontoret. 

S 14.	 FællesrAdet er forpligtet til at holde KU, Konsistorial 

kontoret løbende underrettet om ændringer i dets sammen

sætning og konstitution. Referater af ordinære"og ekstra

ordinære generalforsamlinger, kaldet -Stormøder-, samt 

Studenterhusets Arlige driftsregnskaber med statusopgørelse 

tilsendes KU, ~onsistorialkontoret, ledsaget af revisorpå

tegning fra statsautoriseret revisor. Udgifter i forbindel

se med regnskabernes revision påhviler Studenterhus~t. 

4. 

S l S. Aftalen kan af begge parter opsiges med .•.. f..... varsel 
·1 I lun d ·dl· '''·1Dt1.	 •••••.•••...••.• , ogt1. 1.gst .•.•• v •.••... 

SAfremt aftalen i væsentlig grad misligholdes af en af 

parterne, skal den anden part være berettiget til uden 

varsel og med omgAende virkning at ophæve aftalen. 

Aftalen tages op til genforhandling l år efter dens ikraft 

træden. 

København, den ••••••••••••••••••••• 

For Københavns Universitet	 For den selvejende Institution, 

Studenterhuset 

(Fællesrådet) 

I 
Universitetsdirektøren 

./.	 Som bilag til denne aftale er vedhæftet et af dirigenten under

skrevet referat af den stiftende generalforsamling (stormøde), 

hvoraf Fællesrådets sammensætning fremgAr. 

(tvvw~~ 



17.11.1989 
Kære Husgruppe. 

Der er pt mange - og forskellige interesser involveret i 
Studenterhusets videre udvikling. Pt er der også noget mistillid 
og kamp omkring, hvad der er sket og skal ske, særligt på den par
lemantariske front.· Da kun fjender af Studenterhuset kan ønske, 
at der indefra udgår konflikter, er det vigtigt med en reel 
afklaring af, hvad det drejer sig om eller hvad der er på tale 
her og nu. 

Jeg har derfor kigget tilbage i historien. Og det viser sig, at 
der tidlige har været en lignende situation. Det var dengang rek
tor på en frokost sommeren 85 lod melde, at den var gal med 
husets vedtægter, og at vi måtte fremme sagen/gøre noget kraf
tigt, ellers var det usikkert om huset stadig ville kunne kæmpes 
igennem. 

Efter en intern debat om, hvad vores handle rum var - og hvad der 
kunne foregå bag kuliserne - blev der så indgået nogle bevidste 
kompromisser. Vedtægterne blev ændret fra en stormøde og fælles
rådsstruktur til en foreningsstruktur. Vi har fået huset på denne 
måde, men det tog også fire år. Og det står os også nu frit for, 
at ændre vedtægterne tilbage, idet de er kommet til veje via 'dia
logen' med en ydre magt (DVU). Men det er squ også et åbent 
spørgsmål, om den dengang valgte - og for det store flertal af 
studerende skjulte - strategi omkring underhåndsopråb/indforme
ring mv, også var den eneste mulige. Der har været flere faglige 
kulturer - der også er gået under igen - i huset i den pågældende 
periode. 

Umiddelbart for det kommende - for Jeg ved 1kke, hvad der er 
formiålet af forkert/uheldigt til de forkerte personer indenfor 
Uni - må det derfor dreje sig om, hvad Huset har brug for, for at 
komme videre. Dette må så forhandles igennem på den ene eller 
anden led. Dette kræver imidlertid en fælles fornemmelse/bestem
melse af, hvad der er sket og hvorfor - ellers splittes den 
interne fælles handlestruktur, og uden denne er der bare ikke 
noget studenterhus. Ikke engang ti bestyrelser kan rette op på en 
basis i splid med sig selv! Derfor må vi ha' en åben og ærlig 
snak om, hvad det er der er sket. Måske er der ingen, der har kva
jet sig måske er det alminde~ige misforståelser. gjort i 
stress; Og hvad er der forøvrigt galt ved at ha' kvajet sig. Det 
er menneskeligt, men det er også menneskeligt at indrømme det, så 
man kan komme videre. 

Vedlagt	 - den gamle debat 
- de oprindelige vedtægter, til inspiration. 

Mange hilsener 

PS: Jeg skriver/gør dette med lidt usikre vibs, fordi jeg ikke 
længere er aktiv kontinuerligt på husgruppeplan. Derfor er oven
stående også bare et indstik, der kan tages ad notam. 
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VEDTÆGTER FOfl STUDENTEflllUSET VED MØBENIIAVNS UNIVERSITET. 

§ 1. Husets navn er STUnF:NTERHUSET. 

S 2. Huset funqerer med tilskud fra Københavns Universitet, L univer

sitetets bygninger l Købmagergade 50-52 efter nærmere forhandling med 

konsistorium. 

§ 3. Husets formAl er at skabe et tværfagligt studentersocialt og
 

-kulturelt tilbud til de studerende ved Røbenhavns Universitet.
 

§ 4. Husets øverste besluttende organ er stormødet. 

stk. 2. Stormødet bestAr af alle studerende og ansatte ved Xøbenhavns 

Universitet. Medlemmer af stormødet er samtidig de personer, som har 

en tast tilknytning til aktiviteter godkendt af stormødet. 

stk. 3. Ordinært stormøde afholdes 4 gange ~rligt i første måned af 

hvert kvartal. Ekstraordinært stormøde afholdes. når det besluttes af 

fælle~rAdet, eller nAr et aktivitetsr&d begærer det. eller nAr et i 

husordenen nærmere fastsat antal medlemmer af stormØdet fremsætter 

begæring herom overfor fællesrådet. Stormødet ledes af en dirigent 

valgt blahdt de studerende og ansatte ved Københavns Universitet. 

stk. 4. Meddelelse om dagsordenforslag og tidspunkt for stormødets 

afholdelse udsendes af fællesrådet senest 14 dage inden stormødet. 

i s. FællesrAdet varetager via sekretarLatet den daglige drift af
 

hUBet samt drager omsorg for udførelsen af de ~f stormødet trufne
 

beslutninger.
 

stk. 2. FællesrAdet bestAr af en repræsentant fra hver af de dertil
 

af stormødet godk~ndte aktiviteter.
 

atk. 3. AktivitetsrAdene udpeger hver ~n repræsentant til fællesrAdet.
 

Samme per30n kan kun repræsentere ~n aktivitet i fællesrådet.
 

stk. 4. AktivLtetsrådene er selvbestemmende f.s.v.a. beslutnLnger,
 

der ikke berører de øvrige aktiviteter.
 

stk~ 5. Aktivitetsrådene best&r af medlemmer af stormødet med fast
 

tilknytning til den pAgældende aktivitet.
 

i 6. Stormødet vedtager efter indstLlling f~a fællesrådet en husorden,
 

Bom fastsætter de nærmere regler for husets daglige benyttelse og
 

Øvrige regler.
 

stk. 2. Stormødet kan beslutte at stille lokaler og andre ressourcer
 

til rådighed for institutioner, grupper og personer på vilkår fastsat
 

~. 

\
ved nærmere forhandling mellem parterne. "1 

§7 Fællesr&rlet ansætter et sekretariat og andet centralt virkende 

personale.
 
stk. 2. Aktiviteterne ansæt.ter indenfor de burlgetmæsslge rammer selv
 

evt. personale.
 

6 8. Sekretariatet ledes af en person ansat hertil af fællesr~det 

1 n.t. § 7, stk. I. Konsistorium skal høres over den af fællesrAd~t 

valgte kandidat, forinden ansættelse kan ske. 
stk. 2. Sekretariatet drager omsorg for udførelsen af (ællesr&dets 

beslutninger. 
stk. 3. Sekretariatslederen er overfor universitetet ansvarlig for 

udarbejdelsen af budget og regnskab og er under tilsyn af universitetets 

administration. De nærmere regler herfor fasts~tte5 efter forhandlinger 

mellem universitets administration og f~llesrådet. 

stk. 4. Sekretariatet har status som aktivitet og repræsenteres som 

sådan i fællesrAdet af en person. som ikke er sekretariatslederen. 

stk-. 5. sekretariatslederen deltager i alle fællesrådets møder men 

har ikke stemmeret heri. 

§ 9. FællesrAdet udarbejder efter indstilling fra aktivIteterne forslag 

til budget, som fremsættes for og godkendes af stormødet. 

stk. 2. Fællesrådet udarbejder efter endt regnskabsAr regnskab qg 

status, som godkendes af stormødet. 

stk. J. Stormødet vælger hvert år en statsautoriseret revisor til 

revision af husets regnskab. Den valgte revisor skal godkendes" af 

konsistorium. 

kan kun ske ved beslutning med § 10. Ændringer i disse vedtægter 

simpelt flertal pA to pA hinanden følgende stormøder, hvoraf kun 

det ene kan være ekstraordinært. 

stk. 2. Ændringsforslag skal stille~ senest en måned før stormødets 

afholdelse.
 

stk. J. Fællesrådet drager omsorg fo; info<matio~ om stormødernes
 

afholdeise og forsiagenes indhold.
 

stk. 4. Vedtægtsændringer godkendes af kOnsistorium pA først følgende
 

møde efter forslagenes vedtagelse i stormødet og træder. med mindre
 

senere ikrafttræden er bestemt i forslaget. i kraft d. ,. i den føl


gende måned, dog tidligst 14 dage efter vedtægtsændringens godkendelse
 

i konsistorium.
 

§ ll. Disse :ægter er godkendt a~ konsistorium d. 



(;: 

O 

.. 

",l 

. . '. '.. .
'..Sll)t!Je:NrC:~I:2!ft) .~. 

A4KiV ..•~. 
..'. 

lp ."I!?lZ 
'. ". ..~~, )\;-. \)........1/91_);;.
 

" , g7~·.·!\fTe:'qtL/
.. ".' , -""'", ~,' '" , - - - - " \.. 

".~ 

: . 
., 

.. ~: . 

l 

,! " 

",-,' 

..... 

.. "'~'''''' 

/~'i'~~ .... 
, 

I. 
i 



1. 

, 
I• 

\ 

i b I 
~
 

STUDENTERHUS IBISPETORV Februar 1983 

INDLEDNING
 

Det fØlgende uddyber Studenterhusgruppens program 
for et Studenterhus især med henblik på organisati 
on, drift og Økonomi. 

Studenterhusgruppen har lagt sig fast på Bispetorv 
efter at have overvejet de indretnings- og roke
ringsmæssige konsekvenser meget nØje1 og det er vo
res forslag, at arbejdsgruppen gør det samme og 
indstiller denne løsning til Konsistoriums vedtagel
se. 

Begrundelsen for et studenterhus i almindelighed 
tager udgangspunkt i de ændrede studiebetingelser, 
som universitetets studerende udsættes for idag. 
Nedskæringer og utilstrækkelig studiestØtte resul
terer i opsplitning og individualisering såvel nel
lem fag som mellem faggrupper - og resulterer i en 
stigende nØdvendighed af at tage lØnarbejde. 
Den geografiske placering af faggrupperne udgør en 
yderligere forstærkende faktor i forbindelse med 
denne opsplitning. 

Der er ingen tvivl om, at et Studenhus indeholdende 
de følgende aspekter vil give mulighed for en væ
sentlig styrkelse af sammenholdet blandt de stude
rende og tilknytningen til universitetet. Et Studen
terhus vil derfor kunne medvirke til at mindske det 
stigende frafald fra institutionen. 

Det tværfaglige studiemiljØ vil give mulighed for 
et øget studieudbytte, idet den gensidige inspira
tion og aktivitet på tværs af faggrænserne vil kun
ne danne en sammenhæng, som både uddannelsesinstitu
tion og den enkelte studerende vil kunne profitere 
af. De arbejdsformer, der vil blive anvendt i stu
denterhuset, vil kunne befordre en langt videre vi
denstilegnelse, og det er osse i dette lys, at det 
kulturelle aspekt skal ses. Der lægges vægt på at 
skabe rammen omkring et kreativt miljØ, hvor bruger
nes mulighed for formidling og kreativ/kulturel ak
tivitet er prioriteret hØjt. 

Et velfungerende socialt miljØ er en forudsætning 
for et godt hus, et spise/værtshus med dagligstue 
vil være det naturlige samlingssted for husets bru
gere. Det miljØ, der kan opstå omkring denne faci
litet vil kunne koordinere samtlige aktiviteter på 
tværs af deres specifikke indhold. Af samme grund 
vil det osse være det mest umiddelbare tilgengænge
lige sted til indslusning af studerende i resten af 
husets funktioner. 

Det er vores absolutte opfattelse, at Bispetorv vil 
være den mest hensigtsmæssige lØsning i forhold til 
intentionerne med et Studenterhus. 

Efter korte afsnit om Økonomi generelt og styrings
model for studenterhuset sammenfattes Studenterhu
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sets behov for anskaffelser, annuum og lØntiiskud. 
Herefter gennemgås hver enkelt aktivitet med hen
biik på indretning, organisation, anskaffelser og 
drift. 

Dette er disponeret efter husets etager, således 
at vi starter i kælderetagen og bevæger os op igen
nem huset. Hver enkelt eta'Je "afsluttes" med en e
tageskitse. 

Kælder: BIOGRAF, CYKELKÆLDER 
stue: VÆRTSHUS, SPISEHUS, DAGLIGSTUE 
1. sal: RADGIVNING, GRUPPERUM/ADMINISTRATION 
2. sal: TEATER, UDSTILLING/MØDE (GRUPPERUM) 
3. sal: BIBLIOTEK, (UDSTILLING/MØDE, GRUPPERUM) 
4. sal: VÆRKSTEDER 

GENERELT OM ØKONOMISKE PRINCIPPER 

Det forudsættes, at universitetet afholder udgifter 
il	 til bygningsdrift samt at huset leveres med almin

deligt mØblement i forlængelse af de enkelte rums 
funktioner. Det vil bl.a. sige borde, stole, hylder 
/arkivskabe, evt. udleveringsskranker, service, en 
pengeboks mv •• For kØkken og spisefunktionens ved
kommende således at de umiddelbart kan tages i brug. 
I de enkelte aktiviteter er anskaffelseslisterne 
således kun udtryk for det særlige apparatur og in
ventar, som funktionen herudover måtte kræve. 

Hvor intet andet er angivet er priser angivet excl. 
moms og i januar 1983-niveau. 

Det forudsættes, at universitetet afholder udgifter 
til telefon, primært efter regning, sekundært over 
annuum. Annuum tænkes generelt anvendt til apparatur 
vedligeholdelse og afskrivning, kQntorhold til admi
nistrationen samt et mindre aktivitetsbudget i for
bindelse med visse af aktiviteterne. Her især pro
jektgrupper og udstillingsvirksomhed. 

Som generelt princip hviler de enkelte aktiviteter i 
sig selv, udgifterne tænkes bl.a. dækket af kontin
genter, entreer eller tilskud - samt ved salg. 

Universitetets udgifter til lØn tænkes væsentligst 
at dække administrationsomkostninger i forbindelse 
med huset, herunder kontrol og tilsynsfunktioner. 
Særlige lØnninger tænkes dækket ved salg, entre, 
fritidslovgivning eller tilskud (Kulturministeriet 
eller Københavns Kommune). 

STYRING 

Udgangspunktet for modellen er, at der tilstræbes 
størst muligt mål af brugerindflydelse på styringen 
af huset. Dette bunder i almindelige demokratiske 
principper, samt at det på længere sigt vil gavne 
alle parter i kraft af en øget ansvarlighed overfor 
husets mål og værdier. 

De enkelte aktiviteters brugere udgør tilsammen ak
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tivitetsrådene, som for så vidt angår interne dis
positioner er alene kompetente. De udpeger drifts
ansvarlige til at varetage den daglige drift, læg
ger budgetter, ansætter eget personale mv •• Herud
over aktivitetsrådene delegerede til Fællesrådet, 
som har kompetencen i dispositioner vedrØrende hu
sets daglige drift. Denne kompetance er uddelege
ret af StormØdet, som er husets øverste myndighed 
for så vidt angår centrale dispositioner, f.eks. an
sættelse af sekretariatsleder og andet centralt per
sonale. 

Fællesrådet. nedsætter et sekretariat til at varetage 
de administrative funktioner i huset og indstiller 
en sekretariatsleder til ansættelse, som er Økono
misk ansvarlig for huset overfor universitetets le
delse. Fællesrådet udarbejder endvidere budgetud
kast ud fra de fra aktivitetsrådene indkomne forslag 
og ud fra en vurdering af de generelle behov. Budget· 
tet godkendes endeligt af stormødet. 

Skitse 

STORMØDET 

I ID 
~~ 

..,V . ~ 

SEKRETARIATS
-\) LEDER 

FÆLLESRADET 1) SEKRET1UUAT 
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Alle priser er angivet exl. moms i jan-83 niveau. 

Det bemærkes, at udgiften til etablering af et 
køkken er medtaget i fuldt omfang hvad angår inven
taret. Dette er formentlig sat for hØjt og iøvrigt 
en. del af det til funktionsmØblementet hørende. 

udgangspunktet foreslås lønbevillingen fordelt 
på 1/1 akademiker, 1/1 HK'er samt 40 medhjæl?stimer 
/ugentligt hele året. 

I 
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BIOGRAF
 

KORT BESKRIVELSE & FUNKTION 

Biografen omfatter et forevisningsrum med plads til 
op mod 100 personer samt et operatørrrum. Der vil 
i hØj grad blive satses på "lukkede" forestillin
ger, så vi undgår at konkurrere med andre biografer 
f.eks. Klaptræet. "Lukket" skal forstås i modsæt
ning til offentlige og i pressen opreklamerede 
forestillinger. 

Elementer i et repertoire kunne være: 
A) Film der ligger i forlængelse af projektgrupper

nes arbejde i huset. 
B) Film, der knytter sig til aktuelle debatter el 

ler forsøger at skabe eller fremprovokere debat. 
C) Studenterhuset egenproduktioner - diaskæder 
D) Eksperimentalfilm, kommercielt undertrykte film, 

elevfilm fra filmskolen 
E) Ønskefilm fra huset og biograf~ruppen. 

Af hensyn til belægningen skal man ikke rigoristisk
 
forbeholde forevisningerne for studerende. Ikke
 
alle dele af repertoiret vil appellere lige bredt,
 
men iØvrigt vil belægningen afhænge af den sammen

hæng, som filmene indgår i - samt studenterhusets
 
rolle i forhold til det omkringliggende samfund.
 

Pladsbehovet til en biograf med faste stolerækker
 
til 100 personer er ca. 120 m2 samt 15 m2 til ope

ratørrum. Lokalet skal være hØjloftet, hvis man vil
 
undgå at hæve stolerækkerne.
 

INDRETNING/ANSKAFFELSER
 

Placering i huset:
 
I samtlige tidligere Bispetorvsskitser er biografen
 
placeret i kælderen. Denne placering foreslås op

retholdt, dersom det teknisk er muligt i forhold
 
til piller, bærende vægge etc., da adgangsforhold
 
og lysforhold er bedst her.
 

Udstyr/anskaffelser:
 
1 Kinomaskine (brugt)
 
1 Spoletårn (brugt)
 
1 Lærred
 
1 Ramme
 
Opsætning af udstyr (kinoteknikere)
 
Lyd (mono ine1. forstærker)
 
Lys 
1 16 
100 

til kinomaskine 
mm apparat 

stole 

inc1. ensretter 

Ia1t cn. 60.000 kr. exc1. moms (S3-niveau) 
Hertil kommer arbejde og materialer i forbindelse 
med selve istandsættelsen og indretningen af loka
let. BelØbstØrrelsen til udstyret baserer sig på 
konkret indhentet tilbud, men der må påregnes en 
vis usikkerhed, da brugtmarkedet ændrer sig. Det 
må i den forbindelse anbefales, at indkØb af div. 
brugt udstyr kan påbegyndes fØr huset står klart, 
når det er muligt at få "gode tilbud". 
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Nedslidning/afskrivning:
 
Apparaturet skal vedligeholdes og lyset i fremvise

ren skal udskiftes jævnligt. Denne vedligeholdelse
 
er noget større, når der købes brugt udstyr. Hertil
 
kommer afskrivning, begge dækkes af universitetet
 
over et årligt annuum, skønnet ca. 10.000 kr.
 

ORGANISATION
 

I forlængelse af den almindelige styringsmodel. Man
 
kan evt. forestille sig, at Aktivitetsrådet (bio

grafgruppenl udarbejder et forslag til retningslin

jer for repertoire til godkendelse på Stormødet en
 
gang om året/i sæsonen og herefter administrerer
 
indenfor disse. At der er mulighed for både "blan

ke aftner" og "ønske-aftner".
 

Forevisning af 35 mm film kræver professionel ope

ratør, lØnnen hertil må hentes over entr~en.
 

DRIFT
 

Leje af 35 mm film gennem kommercielle kanaler
 
koster ca. 450 kr + moms pr. forevisning. Udgifter

ne tænkes dækket ind over billetindtægterne, men
 
billetprisen skulle ikke gerne tangere normalbio

grafernes priser. Taksterne i filmklubberne på
 
omkring 12-15 kr. er mere Ønskværdige i denne sam

menhæng. Det giver en belægning på 40-50 tilskuere,
 
hvis blot filmlejen skal dækkes ind ved 35 mm film.
 
Hertil kommer så operatørlØnnen, men den gennem

snitlige filmleje vil ikke blive nær så hØj, idet
 
16 mm film på kommerciel basis "kun" koster omkring
 
250 kr. + moms, 16 mm film fra SFC koster kun ca.
 
20 kroner, og der kan lejes både billige film og
 
diaskæder fra Dansk Film Centrum.
 

Et eventuelt overskud tænkes i første omgang brugt
 
til at konsolidere biografvirksomheden, evt. sænke
 
entreen og siden hen måske henlagt til egne pro

duktioner - typisk nok diasshow, da filmproduktion
 
er for kostbar.
 

Annuum.
 
Et årligt tilskud fra universitetet på 10.000 kr.
 
tænkes brugt til vedligeholdelse, afskrivninger
 
samt fremviserlys. Øvrige driftsudgifter dækkes af
 
entreindtægten.
 

LØn.
 
LØnforbruget er dels operatØrlØn, når dette er nØd

vendigt, tænkes dækket af entreindtægterne. Dels
 
en mindre administration, som i fØrste omgang kan
 
indgå i husets generelle administration.
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CYKELKÆLDER 

KORT BESKRIVELSE & FUNKTIO~ 

Der tænkes på et (kælderllokale med ~et n~dvendige 
værkt~j til reparation og istandsættelse af cykler. 
Abningstider, konsulenttjeneste og tilsyn med værk
tØjoverlades til en gruppe af særligt interesserede, 
som må etablere den nØdvendige organisation. 

Pladsbehov omkring 30 m2 • 

INDRETNING/ANSKAFFELSER 

Der er ikke behov for særlige indretninger, hvis 
der er mulighed for at få vand i nærheden. 

Hvad angår anskaffelser. er almindeligt håndværktøj 
samt ophængningsmuligheder og et par arbejdsborde 
med ordentligt lys tilstrækkeligt. 

Vi forestiller os, at der kan findes et egnet rum 
i kælderen. 

Anskaffelserne vil ialt koste 1500 kr., der kan på. 
regnes en del nedslidning, hvorfor der bØr afsættes 

1. et belØb på 500 kr. til ny indkØb af værktØj om året. 

u ) DRIFT 

- Brugerne betaler selv alle materialer, konsulent

il -
tjeneste på frivillig basis eller over fritidslov
givningen. Der er således ingen lønudgifter.

L,~ 
.r. 

. !::lj 
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SPISEHUS/BAR 

KORT BESKRIVELSE 

Denne afdeling omfatter spisehus, dagligstue, to
delt bar, kØkkenfaciliteter med opvaskesektion og 
evt. grovkøkken og toiletter. 

Der vil være forbindelse mellem spisehuset og dag
ligstuen, og i spisehuset er der indrettet bar, som 
kan lukkes af på en måde, således at den ene halv
dels af baren, som vender ud mod gaden, holdes af
skåret fra selve spiselokalet. Se skitsen. Hvis en 
sådan foranstaltning skal iværksættes, vil det kom
plicere indretningen af toiletforhold en del. Til 
den del af baren, som vender ud mod gaden, er det 
hensigten at indrette en fortovsafdeling i sommer
månederne, hvis de forskellige tilladelser kan op
nås. 

FUNKTION 

Spiseafdelingen skal primært være forbeholdt husets 
brugere, mens baren både skal have en profil ind i 
huset og ud til omgivelserne. Dette er nØdvendigt 
dels af kapacitetshensyn, idet et åbent spisehus 

i,J
-=- ,.r 

I-

I--
,~ 

1. 
C	 vil kræve mere plads, end der her opereres med, og 

dels principielt, idet spisehuset vil være det na
turlige sa,lingspunkt for brugerne af huset. 

Det er	 tanken, at spiseafdelingen skal kunne rumme 
ca. 150 spisende. Der vil blive serveret to varme 
retter pr. dag, en vegetarisk og en ikke-vegetarisk 
ret, som prismæssigt holdes på et niveau, der står 
i rimeligt forhold til de studerendes Økonomi. Her
udover	 vil man i baren kunne kØbe sandwiches, kage 
og deslige samt drikkevarer. Betjeningen vil i ud
præget	 grad bygge på selvnetjening, på den måde at 
man selv kommer efter sin mad, når den er tilberedt 
og selv rydder af. Det vil dog tilstræbes, at det 
ikke foregår på cafeteriamaner. 

Det kan overvejes - hvis det bliver et problem 
at etabelere en ordning til at checke folk i spise
huset. 

Spisehuset vil holde åbent kl. 12-14 og 17-21 alle 
hverdage og baren kl. 12-24 undtagen søndag. 

Hele spisehus/dagligstue afdelingen vil med fordel 
kunne anvendes til større arrangementer udenfor 
spisehusets topbelastning, dvs. fra kl. 20.00, 
hvorfor det vil være en fordel, hvis der er mulig
hed for at opbygge en mindre scene til musik. 

Pladsbehov: Mindst 400 m2 • 

INDRETNING/ANSKAFFELSER 

Placering i huset: 
Spisehuset/baren/dagligstuen foreslås anbragt i 
stueetagen af flere grunde. For det første er det 
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de lokaler, der - måske med undtagelse af kØkkenet
 
- bedst egner sig til formålet i forvejen. For det
 
andet forekommer det naturligt, at spisehuset og
 
baren fungerer som en integreret enhed, hvilket be

virker, at spisehuset ikke kun er en kantine og ba

ren ikke kun et værtshus. Endelug er dette valg en
 
del af en helhedsløsning, som vi har lagt for hu

set. Det er tanken, at spisehuset skal ligge i fle

re niveauer i salen, og iØvrigt vil det blive ind

rettet således, at det i en vis udstrækning kan
 
fungere som udstillingslokale tillige.
 

Udstyr/anskaffelser:
 
Der vil blive tale om betydelige omkostninger i
 
forbindelse med etablering af kØkkenregionerne. Det
 
skal dog bemærkes, at vi antager, at meget store
 
dele af det nØdvendige grej kan overtages fra KØb

magergade 52, hvor der ligger et meget stort kØkken
 
ubenyttet hen. så derfor skal de nedennævnte pris

overslag tages med forbehold i denne mulighed.
 

Vi har ikke medtaget anskaffelser såsom klimaanlæg,
 
bardiskeog andet udstyr.
 

Anskaffelser til kØkkenet:
 
Opvaskemaskine "Ken" 900
 
Afkalkningsfilter
 
Frituremaster
 
Kogebord
 
Kipsteger
 
Stege- og bageovn
 
RØremaskine
 
Kogende-vands-automat
 
Meli ta KB 20A
 
Pålægsmaskine
 
KØreborde
 
Bakkereolvogne
 
Bakkeserveringsvogne
 
KØleskabe
 
Fryseskabe
 
Gryder, pander mv .
 

. Service samt andet køkkengrej
 
Stålborde
 
Vaske
 

Telefoner
 

Anskaffelser til baren:
 
Diske
 
Kaffemaskiner
 
KØleskabe
 
Service
 

Af anskaffelser til Spisehuslokalet og dagligstuen
 
bliver der i første omgang tale om diverse mØbler,
 
og da vi ikke har kendskab til, hvormeget der kan
 
skaffes heraf fra andre steder på universitetet,
 
vil vi afholde os fra at give et bud på dem.
 

Det ovennævnte udstyr belØber sig i 1983-priser til
 
ca. 175.000 kr .. Hertil kommer deciderede ombyg

ningsudgifter, etablering af toiletfaciliteter mv.
 
Og moms.
 



Afskrivning.
 
Det er ret klart, at der vil forekomme et stadigt
 
slid på dette udstyr. Vedligeholdelsen og afskriv

ningen af udstyret må dækkes af universitetet over
 
et årligt annuum.
 

ORGANISATION
 

Spisehuset/baren skal fungere som en selvkørende
 
enhed indenfor Studenterhuset, evt. som en selve

jende institution. Det vil i forlængelse heraf bli 

ve tilstræbt, at Økonomien hviler i sig selv, at
 
lØnnen hentes ind over indtægterne. Trods det er

klærede formål om, at priserne skal stå i et rime

ligt forhold til de studerendes Økonomi, skulle det
 
kunne lade sig gøre, idet dækningsbidraget kun skal
 
dække lØn, men ikke varme, el og afskrivninger.
 

Til at varetage den daglige drift nedsættes en sty

ringsgruppe i Aktivitetsrådets regi. Denne ansætter
 
personale, fastlægger priser, tilrettelægger ind

kØb og madplaner og laver budgetter og regnskaber.
 
Budgettet godkendes af Fællesrådet. Det vil være
 
hensigtsmæssigt, at i hvert fald dele af styrings

gruppen er udpeger blandt de ansatte i spisehuset/
 
baren (Man kunne overveje at lade personalet være
 
fØdte medlemmer af styringsgruppen). Dette vil ska

be større loyalitet omkring de mål spisehuset/baren
 
sætter, samtidig med, at det vil eliminere en række
 
praktiske problemer omkring indkØb, madlavning etc.
 

I spisehuset må der ansættes to personer til indkØb,
 
madlavning, servering, afrydning og opvask i 12 ti 

mer daglig (kl. 10-22). I baren l person 12 timer
 
daglig (12-24). Hertil kommer administration, som
 
dog for en dels vedkommende lægges over i styrings

gruppen, som ikke er lønnet. Den del af administra

tionen, som er fælles med det øvrige hus, dækkes
 
over husets generelle bevillinger.
 

Det er hensigten, at spisehuset/dagligstuen samti

dig skal anvendes til større aftenarrangementer.
 
Til dette formål skal der rettes forespørgsel til
 
styringsgruppen i god tid, og denne kan ikke påta

ge sig noget ansvar i forbindelse med disse arran

gementer. Stryingsgruppens afgØrelser kan ankes til
 
Fællesrådet/StormØdet.
 

DRIFT
 

Driftsformen er berørt i det forgående.
 

Annuum.
 
Der må afsættes et årligt belØb til dækning af bort

kommet eller beskadiget service og andre uforudsete
 
udgifter, anslået 15.000 kr.
 

LØn.
 
LØnforbruget i spisehuset/baren vil som nævnt blive
 
forSØgt dækket ind over indtægterne på mad og drik

kevarer. Med en anslået pris på 35,- kr. for et
 
carmt måltid mad incl. salat, et dækningsbidrag på
 
30 % og ca. 100 måltider om dagen sammenholdt med 
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indtægterne i baren og på drikkevarer vil det give 
en rimelig margin i Økonomien. 

Heri er ikke taget højde for et evt. kantinetilskud 
eller lignende, som vil ændre forudsætningerne for 
de anfØrte priser og Økonomiske overvejelser, hvis 
det kan opnås. 

Til administration fælles med det Øvrige hus vil 
være et behov for 10 timer ugentligt. 
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l. 

KORT BESKRIVELSE 

Rådgivningen skal kocentrere sine arbejdsressourcer 
omkring generel rådgivning og kontaktformidling og 
således henvise alvorlige terapikrævende tilfælde 
til andre kompetente organer, f.eks. Studenterråd
givningen og Kritisk Retshjælp. Derved kan den af
hjælpe en del af presset på disse organer som skyl
des alm. rutinesagsbehandling, som i lige så hØj 
grad kunne varetages af Studenterhusets rådgivning. 

Den generelle problemrådgivning og kontaktformid
ling kan/skal omfatte følgende områder: 

- Juridisk, psykologisk og økonomisk rådgivning 
Bolig formidling/rådgivning 
Rådgivning af nye/kommende studerende 
Faglig vejledning 
Formidling af tværfaglige projektmuligheder 
(f.eks. kvindetværfag etc.) 
Koordinering af fagene i almindelighed 

Henvisningen af de alvorlige tilfælde kan enten
 
ske ved "geografisk" henvisning eller tidslig hen

visning - dvs. udlån af rådgivningens faciliteter
 
en ugentlig eftermiddag eller lign. til f.eks.
 
Kritisk Retshjælp.
 

Arbejdsformer.
 
Rådgivningens medarbejdere skal være så frit stil 

let i deres valg af arbejdsmetoder som muligt for
 
på optimal måde at tilpasse disse til den konkrete
 
sagsbehandlingsproces. Blandt mange muligheder ses
 
fØlgende: Sagsbehandlergruppe; Individuel sagsbe

handling; Klientgruppe (med fælles problemer) med
 
ti lknyttet sagsbehandler.'
 

Bemanding.
 
Rådgivningen tænkes bemandet med ulønnede studeren

de fra et bredt udsnit af fagene.
 

INDRETNING/ANSKAFFELSER
 

Placering i huset:
 
Rådgivningen tænkes anbragt på. 1. sal ud mod Stu

diestræde - se skitsen. Den vil haveet lokalebehov
 
på ca. 60 m2 fordelt på 1-2 mindre grupperum, 1-2
 
kontorer og 1 arkiv- og litteraturrum.
 

For at fungere må disse lokaler udstyres med ad

gang til kopieringsfaciliteter, telefoner, skrive

maskiner, arkivfaciliteter, fyldig relevant litte

ratur samt møbler. Dette vil tilsammen give et an

slået beløb på kr. 40.000 excl. moms (83-niveau).
 

ORGANISATION
 

De tilknyttede studerende vælger et aktivitetsråd,
 
som tilrettelægger rådgivningens arbejde lØbende,
 
opgør ressourceforbrug, lægger budgetter, samar

bejder med det øvrige hus mv.
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Annuum.
 
De l~bende udgifter i rådgivningen Vil omfatte ko

piering, løbende udgifter til kontorhold og indkØb
 
af relevant litteratur og tidsskrifter etc., sva

rende til et årligt forbrug på ca. 6 •. 000 kr.
 
Heri er ikke medtaget telefon, el, varme og vedli 

geholdelse af lokaler, som universitetet må dække.
 

L~n. 

Der vil være behov for sekretærbistand på 10 timer 
/ugentlig. Hertil kommer en del administration, som 
å dækkes ind over husets samlede administrationsud
gifter. 
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l\.DlUNI STRAT ION / PROJEKTGRUPPERU~ 

KORT BESKRIVELSE
 

Husets generelle administration og projektgrupperum

mene er af praktiske årsager behandlet sammen i det
 
fØlgende. Der er ikke tilstræbt en speciel funktio

nel sammenhæng mellem disse aktiviteter udover at
 
de enkelte projektgrupper trækker på administrati 

onens maskineri og at en evt. bevilling til projekt

grupperne administreres af husets generelle admini

stration.
 

FUNKTION
 

Administrationen varetager budgetter, regnskaber og
 
kontrol med husets samlede bevillinger samt de admi

nistrative forpligtelser i forbindelse med biograf,
 
teater, udstillingsvirksomhed samt i nogen grad råd

givning. Administration af hhv. spisehus/bar og
 
værksteder ligger formelt under disse aktiviteter,
 
men der kan selvfØlgelig tænkes personsammenfald,
 
såfremt det giver en mere hensigtsmæssig stillings

struktur for hele huset.
 

Lokalebooking, nØgleudlevering, ekspedition og til 

synsopgaver påhviler osse administrationen. Endvide

re sekretariatsopg.for StormØde, Fællesråd, Aktivi

tetsråd - kort sagt for hele styringsstrukturen.
 
Administrationen/sekretariatet skal endvidere sikre
 
koordineringen af husets forskellige aktiviteter.
 

Projektgrupperummene udlånes til projekt- og arbejds

grupper efter anSØgning, sekretariatet administrerer
 
efter retningslinjer vedtaget af StormØdet. Man kan
 
f.eks. skelne mellem udlån af kortere og længere va

righed (f.eks. op til hhv. et semester eller et år).
 

Ekspeditionen bØr være åben mellem 10 og 16 på alle
 
hverdage.
 

Administrationen vil kræve ca. 50 m2 som kontorloka

ler, mens der må regnes med op til 20 projektgruppe

rum af varierende stØrrelse, gennemsnitlig 20 m2 .
 

INDRETNING/ANSKAFFELSER
 

Placering i huset:
 
Da såvel administration som projektgrupperum i prin

cippet skal huses i almindelige kontorlokaler, er
 
placeringen af dem ikke kritisk på nuværende tids

punkt. I udgangspunktet er der dog indrettet gruppe

rum/kontorlokaler på 1. sal mod Bispetorv, på 2.
 
sal mod Bispetorv samt 3. sal mod Studiestræde.
 
Endvidere evt. i Kælderen samt i mindre, overskyden

de lokaler på andre etager.
 

Der kan argumenteres for, at den generelle admini

stration ikke behØver at ligge tæt på stueetagen,
 
men hellere må ligge tæt på f.eks. værkstedsetagen.
 

Udstyr/anskaffelser:
 
Udover almindelige kontormØbler såsom borde, stole,
 
lamper og arkivskabe kræves bl.a. en pengeboks.
 



Pet tilstræbes, qt hvert projektrum er udstyret
 
med egen skrivemqskine eller har umiddelbar adgang
 
til en sådan. Til den generelle administration:
 

2 Skrivemaskiner, IBM
 
l Fotokopieringsmaskine (måske en stor + en lille)
 
l Skranke
 
l Pengeskab
 
Arkivskabe
 
l Regnemaskine
 
Telefonsystem
 

Til projektrurnmene:
 

10 Skrivemaskiner, alm.
 
l fotokopieringsmaskine
 
Div. kontormØbler.
 

Den samlede anskaffelsespris afhænger af muligheden
 
for at overtage brugt udstyr andre steder fra uni

versitetet, men hvis maskinerne skal kØbes og kopi

maskinerne leases ialt 50.000. Hvis kopimaskinerne
 
skal kØbes da mindst 100.000 kr.
 

Der ma påregnes udgifter til vedligeholdelse og af

skrivninger på maskinerne, dækkes over et annuum.
 

DRIFT
 

Annuum.
 
Til administrationens kontorhold samt vedligeholdel

se af maskinerne, afskrivninger mv. 60.000 på års

basis (1983-niveau). Endvidere en bevilling til
 
støtte til projektgruppernes arbejde på 40:000 kr.
 
på årsbasis eller ca. 2.000 kr. pr. gruppe pr. år
 
til materialestØtte, trykning mv.
 
Annuum således ialt kr" 100.000.
 

LØn.
 
Der må regnes med mindst een hel stilling til den
 
generelle administration. Heri er ikke medregnet
 
administration af spisehus/bar (10~7ugtl.), sek

retærbistand for rådgivning (10 t./ugtl.), opsøgen

de arbejde i forbindelse med biblioteket (15 t./
 
ugtl.) eller tilsyn, administration af og undervis

ning i værkstederne (40 t./ugtl.).
 
Men administration af biograf, teater og udstilling
 
falder ind under den generelle administration.
 

Det må diskuteres, hvordan timerne mest hensigts~æs


sigt fordeles på hoveder og lØs medhjælp. Der er
 
tidligere argumenteret for, at den mest hensigts

mæssige fordeling er l fuld akademiker, l fuld HK'

er samt 40 ugentlige medhjælpstimer hele året. Men
 
det kan endnu ikke præciseres.
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TEATER 

KORT BESKRIVELSE 

Teatret omfatter selve teaterrummet med stole og 
flytbare sceneelementer, et regissør- eller depot
rum til produktion og opbevaring af scenografiele
menter samt omklædnings- og badefaciliteter. 

FUNKTION 

Teatret skal tiene det dobbelte formål at vise 
spændende teat~r og at lave teater. D.v.s. dels 
Øve og "fremvi.sningslokale" for evt. husteater
grupper, dels i forbindelse med gæstespil. 
Hvis vi kan få kompetente mennesker til at under
vise, vil vi oprette et eller flere dramatikhold, 
danse-, tale- og bevægelseskurser. 

2Pladsbehovet til teaterrummet vil ~ære ca. 200 m
+ 50 m2 til depotrum. Hertil kommer omklædnings
og badefaciliteter. 

INDRETNING/ANSKAFFELSER 

Placering i huset: 
Teatret tænkes placeret enten i teatersalen på 2.I. 

u:::IJ sal eller i det store lokale på J. sal - lige 
ovenpå. Det er uafklaret bIa. af tekniske grunde, 
og det er ikke sikkert, at den faste scene i den 
nuværende teatersal på 3. er en fordel - jvnf. 
Ønsket om flytbare sceneelementer til opbygning af 
anderledes scenografier og teaterrum. I udgangs
punktet placerer vi dog teatret på 3. sal. 

Der skal være mulighed for mØrklægning, og der skal 
være 380 v. el-installationer. 

Udstyr/anskaffelser: 
Det kan på nuværende tidspunkt ikke præciseres 
helt, så det følgende må tages med forbehold: 

Flytbare scenekasser 
Sorte tæpper til rumafskærmning 
Stativer til scenopbygninger
 
15 lamper/spots
 
l kontrolpult
 

Nar udgifterne til dette udstyr ikke kan angives 
præcist hænger det sammen med, at det er uvist om 
vi kan kØbe et brugt lysanlæg. I så fald kan udgif
terne nedbringes væsentligt. Ellers må der påregnes 
omkring 80.000 kroner excl. moms. 

Nedslidning/afskrivning: 
Lamper og elektronik skal vedligeholdes, dækkes af 
annuum på ca. 10.000 kroner fra universitet. 
Tilsyn og kontrol varetages af huset. 

ORGANISATION 

I forlængelse af den almindelige styringsmodel. 
Aktivitetsrådet (teatergruppen) bestyrer rummet i 
det daglige indenfor retningslinjer, der er blevet 
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vedtaget på stormØdet. Teatergruppen påser, at så

vel produktion som gæstespil og undervisning/kur

ser finder sted i lØbet af sæsonen, samt et der er
 
enkelte "blanke aftner" til andet brug.
 

De enkelte hus teatergruppe r kan evt. være selvejen~
 

de institutioner, der får stillet lokalerne til rå

dighed for en afgrænset periode, evt. en produkti 

on.
 

DRIFT
 

En stor del af teatrets aktiviteter vil være på
 
helt frivillig basis. Entreen ved egne forestillin

ger tænkes at dække materiale og PR. Gæstespil kan
 
næppe arrangeres på disse vilkår, men må stØttes
 
f.eks. gennem Kulturministeriet og KØbenhavns Kom

mune. Undervisning på frivillig basis eller over
 
fritidslovgivningen. Entreen ved forestillinger
 
bØr ikke overstige Arte's mindstepriser.
 
Der må eventuelt overvejes en koplig af alle de
 
indtægsgivende kulturelle aktiviteter med udlignin

ger, overskudsdelinger mv.
 

Annuum.
 
Et årligt tilskud fra universitetet på 10.000 kr.
 
(83-niveau) tænkes brugt til lamper og vedligehol

delse af udstyr. Resten af teatrets materialeudgif

ter må dækkes over entre og tilskud udefra.
 

LØn.
 
Lønninger til teaterarbejdere ved. f.eks. gæstespil
 
må financieres v. hj.a. tilskud. Administrationen
 
af teateret må i fØrste omgang indgå i husets gene

relle administration.
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UDSTILLINGSVIRKSOMHED/MØDELOKALER 

KORT BESKRIVELSE 

Udstillingerne tænkes arrangeret i særlige rum el 

ler i forbindelse med spisehus/dagligstue. Flere
 
rum i Bispetorv er velegnede til udstillingsbrug,
 
og det vil formentlig komme på tale at veksle mel

lem flere forskellige rum. Når disse ikke bruges
 
til udstillingsformål, kan de fungere som mØdeloka

ler.
 

FUNKTION
 

Udstillingsvirksomheden består af flere elementer.
 
Dels projektgruppernes formidling af deres arbejde,
 
dels en udstillingsgruppes egenproducerede udstil 

linger eller udstillinger, der er "skaffet til ve

je" f. eks. ved opsØgende arbejde.
 

De forskellige typer udstillinger vil stille for

skellige krav til lokalerne, hvorfor en vis fleksi

bilitet er Ønskelig. Lokaleallokering foregår i
 
forlængelse af husets almindelige styringsmodel.
 

I forlængelse af formidlingsaspektet bØr der stil 

les en begrænset bevilling til rådighed til produk~
 
tion af udstillinger - til materialer udelukkende,
 
idet arbejdet formodes at være på frivillig basis.
 
Tilskud fra udstillingsbevillingen bevilges efter
 
ansØgning og positiv behandling i Aktivitetsrådet
 
(udstillingsgruppenI, der udarbejder budget og
 
regnskab •
 

Pladsbehovet vil afhænge af udstillingstypen, men
 
kan typisk være 75-125 m2 . Dobbeltfunktionen som
 
udstillings- og mØdelokaler sikrer dog effektiv ud

nyttelse, osse når der ikke arrangeres udstillin

ger.
 

INDRETNING/ANSKAFFELSER
 

Placering i huset:
 
Udstillings-/mødelokaler kan umiddelbart placeres
 
på tre forskellige etager i Bispetorv, nemlig hhv.
 
på l. sal mod Bispetorv, på 2. sal mod Studiestræ

de og på 3. sal mod Bispetorv. Det foreslås, at to
 
af disse muligheder indrettes til udstilling/mØde,
 
i udgangspunktet 2. og 3. sal, da det kun kræver
 
minimale ændringer af rummene. Lokalerne på 1. sal
 
mod Bispetorv tænkes i denne model anvendt til pro

jektrum, muligvis administration.
 

Indretning:
 
Lokalerne skal være malet hvide i udgangspunktet,
 
men skal kunne tåle at blive malet om. Der må være
 
mulighed for at flytte borde og stole samt lys ind
 
til mødelokalebrug.
 

Udstyr/anskaffelser:
 
Stativer
 
Materialer til stande
 
Materialer til plancher
 
Udstillingslys - f.eks. flytbare arkitekt~mper,
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Disse anskaffelser vil medfØre engangsudgifter på
 
ca. 20.000 kr. excl. moms (1983-niveaul og ingen
 
afskrivninger.
 

ORGANISATION
 

Er berØrt i det oevnstående. Det må overvejes fra
 
gang til gang, om der skal kræves entre, samt i
 
hvilket omfang de udstillede genstande fordrer sær

ligt opsyn.
 

DRIFT
 

Udgifterne til materialer tænkes i nogen grad dæk

ket af entre, tilskud fra Kulturministeriet, Køben

havns KOnmune eller andre "externe" • Men da formid

lingsaspektet er centralt i Studenterhuset, må der
 
påregnes en annuumsbevilling til dækning af materi 

aleudgifter til f.eks. projektgruppeudstillinger,
 
formidling af studenterforskning etc., der ikke kan
 
påregne nævneværdige entreindtægter eller støtte
 
fra externe kilder.
 

Annuum.
 
3 udstillinger hvert semester støttes med op til
 
kr. 8.000 eller ialt ca. 50.000 kr. på årsbasis.
 

LØn.
 
Der regnes ikke med lØn i forbindelse med udstil 

lingsfunktionen, den nØdvendige administration vare

tages af husets generelle administration. Opsyn og
 
kustodevirksomhed på frivillig basis eller gennem
 
extern financiering ved tilskud ..
 

I øvrigt tænkes Studenterhusets værksteder i aller
 
højeste grad inddraget i produktion af udstillinger

ne i alle faserne. Det vil i hØj grad nedsætte pro

duktionsomkostningerne.
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P~OJEKT-/OPG~VEBIBLIOTEK 
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KO~T BESK~IVELSE 

Der foregår for Øjeblikket forhandlinger med Tids
skriftcentret (TC), som for tiden opfylder alle de 
formål, som Studenterhuset kunne Ønske tilgodeset 
af en biblioteksfunktion samt adskillige flere. 
I det fØlgende forudsættes, at TC selv Ønsker at 
flytte adresse til Studenterhuset på fØlgende vil 
kår. 

FUNKTION 

At fungere som bibliotek med udlån af tidsskrifter, 
bØger og pjecer samt som læsesal. At registrere, op
bevare samt i nogen grad udlåne projekter, indleve

. ret frivilligt eller fundet ved opsØgende arbejde. 
Det opsøgende arbejde er en udvidelse af TC's nu
værende område og vil i nogen grad nØdvendiggØre, 
at der stilles en mindre lØnsum til rådighed. 

TCs låneregler overtages uændret, i princippet har 
alle låneret, nar de har kØbt lånerkort. 

Abningstider: I udgangspunktet 12.30-17.30 alle 
<::IJ hverdage. 

Pladsbehovet vil være ca. 150 m2 . 

INDRETNING/ANSKAFFELSER 

Placering i huset: 
Funktionen tænkes placeret enten i det store lokale 
på g. sal eller i den nuværende teatersal på~. sal 
jvnf. bemærkningerne under teater-beskrivelsen. I 
udgangspunktet placerer vi dog biblioteket i det 
store lokale på §. sal. 
Der vil på samme etage findes gruppe- og mØderum 
ligesom arealet vil indeholde læsepladser mv. 

Udstyr/anskaffelser:
 
Reoler/stålskabe til opbevaring
 
Skrivemaskiner
 

Udgifter hertil ialt 35.000 kr. excl. moms (1983
niveau). Der regnes ikke med særlig nedslidning el 
ler afskrivninger. 

ORGANISATION 

TC overtages uændret. Lokalerne stilles formelt til 
rådighed af Studenterhusets stormØde på vilkår, som 
kan forhandles. I det omfang TC modtager bevillin
ger via Studenterhuset bliver det i forlængelse af 
den almindelige styringsmodel, hvor gruppen omkring 
TC betragtes som et aktivitetsråd som andre med ret 
tigheder og pligter som andre aktivitetsråd. 

DRIFT 

TC er en selvejende institution med egen Økonomi, 
men i det omfang, Studenterhuset stiller med Øgede 
krav og bevillinger henhØrer disse under Studenter
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huset i for~ængelse af den almindelige model. 

Annuum.
 
Udvidelser i tidsskriftholdet vil kræve et annuum
 
på kr. 5.000 (1983-niveau).
 

LØn.
 
OpsØgende arbejde i forbindelse med opgaver, stu

denterforskning mv. vil nØdvendiggØre en lØnbevil 

ling på 15 timer pr. uge.
 

Herudover tænkes Te at hvile i sig selv, baseret på
 
indtægter, tilskud og frivillig arbejdskraft.
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VÆRKSTEDERNE
 

KORT ,BESKRIVELSE 

Værkstederne omfatter et grafisk værksted, et audi
ovisuelt værksted, et grov- og et finVærksted. De 
skal forsØges opbygget, sa de kan fungere integre
ret, dvs., har man adgang til værkstederne, vil man 
kunne udnytte alle faciliteter. 

Det grafiske værksted: Foto, repro og layoutarb. 
AV-værkstedet: Dias, video samt lydarbejde. 
Finværkstedet: Systue og andre ikke-stØvende akt. 
Grovværkstedet: Prouktion af kulisser, rumadskil 

lelser, transparenter mv •• 

FUNKTION
 

Værkstederne skal fungere primært i forhold til ak

tiviteter i selve huset og sekundært i forhold til
 
aktiviteter blandt studerende på KØbenhavns Univer

sitet, som rækker udover huset. Det betyder i prak

sis, at værkstederne kun undtagelsesvis kan benyt

tes af andre end studerende ved KØbenhavns Univer

sitet, og da kun i følgeskab med studerende med
 
gyldigt brugercertifikat. Dette må anses for en hel
 
nødvendig foranstaltning i betragtning af de rela

tivt dyre apparater, som vil forefindes i værkste

derne.
 

Forudsætningen for, at man kan få udleveret nØgle
 
til værkstederne, vil være, at man har gennemgået
 
et dertil indrettet kursus i brugen af de tilgænge

lige apparater og herved opnået et brugercertifi 

kat. Henad vejen kan det ikke udelukkes, at ad

gangssystemet kan blive mere selektivt, således at
 
nogle apparater kun kan benyttes i tilstedeværelse
 
af en til værkstederne tilknyttet konsulent. Hans
 
opgave vil være at stå til rådighed i værkstederne
 
i et på forhånd aftalt antal timer hver dag og gi 

ve detnævnte kursus i brugen af de forskellige ap

parater efter behov.
 

Værkstederne bØr i det mindste være åbne - dvs.
 
konsulenten er til stede - kl- 10-12 på alle hver

dage.
 

Pladsbehovet til værkstedsfaciliteter vil være ca.
 
200 m2 •
 

INDRETNING/ANSKAFFELSER
 

Placering i huset:
 
Værkstederne foreslås anbragt i tagetagen, idet der
 
her eksisterer de mest optimale forhold i form af
 
mange små arbejdsrum og et stort loftsrum, som for

mentlig kan indrettes til atelier, som vil være et
 
ideelt grovværksted. Se indretningsskitsen.
 

Udstyr/anskaffelser:
 
Der er ret væsentlige omkostninger forbundet med
 
etablering af de pågældende værksteder. Man kan væl

ge at anskaffe udstyret i etaper, f.eks. vil det væ
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re oplagt at afvente et efter al sandsynlighed kom
mende prisfald i videobranchen og at udstyre grov
værkstedet i takt med, at behovene viser sig. 

Vi har valgt at udskyde et egentligt trykkeri, idet 
vi finder det mere Økonomisk hensigtsmæssigt at la
de større trykkeopgaver foretage ude i byen. 

Generelt for værkstederne gælder det, at der skal 
forefindes indlagt vand og udluftning. 

Anskaffelser til det grafiske værksted: 
Forstørrelsesapparat 
'l'Ørreskab 
Ur 
Skåle, tænger 
Billed og negativsystem 
Skylletank 

Reprokamera 
Fremkalder 
P.asterark 

4 lysborde 
4 arbejdsborde 
2 arkivskabe 
Voksmaskine 
Skæreplader 
Skabe 
3 skrivemaskiner 
Opslagstavler 
Skærelinealer, knive mv .• 

Anskaffelser til det audio-visuelle værksted: 
4 x 2 Kodak Carousel 
4 overblændingsenheder 
4 transportable båndoptagere 
2 stationære båndoptagere 
l mixer 
l dias-multistyringsenhed 
Udstyr til videooptagelse og afspilning 
Lærreder 
Arbejdsbordeilysborde 
Arkiveringsskabe 

Anskaffelser til grovværkstedet: 
Arbejdsborde og pænke 
HØvlebænke 
Boremaskiner, stiksave, workmateborde oa. værktØj 
Lysborde 
Silketryksrammer 
Malergrej 

A4-offsettrykkemaskine 
Hæftemaskiner 
Samlemaskiner 
Platemaker 

Anskaffelser til finværkstedet: 
Symaskiner 
Arbejdsborde 
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Udover disse specifikke anskaffelser må der etable

res alarmsystemer til en del af rummene, og der må
 
eventuelt i samarbejde med administrationen anskaf

fes en kopimaskine.
 

Det er altid en betænkelig sag at sætte belØb på
 
sådanne aktiviteter, dels fordi meget af udstyret
 
vil kunne kØbes brugt eller skaffes til veje på
 
universitetet, og dels fordi der er store prissving

ninger indenfor elektronikbranchen.
 

Ud fra dagspriserne vil de samlede omkostninger til
 
disse nævnte ting belØbe sig til kr. I~.OOO
 

Nedslidning/afskrivning:
 
Der kan forudses nogen nedslidning især af skrive

maskiner og værktøj og i mindre omfang af appara

terne i det audio-visuelle værksted. Vedligeholdel

se og afskrivning af disse apparater må dækkes af
 
universitetet over et årligt annuum, medens huset
 
på sin side som nævnt sørger for tilsyn med udsty
ret. .
 

ORGANISATION
 

Der vil være en del organisation knyttet til brugen
 
af værkstederne. Det drejer sig dels om faglig bi

stand, d. v. s. hjælp og indføring i brugen af udsty' 

ret bl.a. i form af kurser, dels om tilsyn og kon

trol af værdierne i værkstederne, så disse ikke
 
forsvinder eller misligeholdes og endelig om noget
 
administration f.eks. budgetlægning, indkØb, ind

booking, tilrettelæggelse af kurser, rekvirering af
 
åndværkere, samarbejde med det øvrige hus.
 

Noget af denne organisation kan overlades til akti 

vitetsrådet, men for at fastholde stabilitet og mil

jø i værkstederne vil det være hensigtsmæssigt at
 
ansætte en værksteds M/K til at varetage de daglige
 
arbej dsopgaver på stedet.
 

Det vil være således, at brugerne får stillet kur

ser og hus til rådighed men selv må betale for de
 
materialer, de bruger. Ved større projekter må der
 
dog åbnes mulighed for, at der kan søges nogle pen

ge til materialeforbrug over husets generelle pro

jektannuum.
 

For at benytte et værksted vil det blive nØdvendigt
 
at etablere en reservationsordning, det gælder i
 
hvert fald, hvis faciliteterne skal benyttes udover
 
de "normale" åbningstider. Som nævnt vil det tilli 

ge være en forudsætning for at benytte værkstederne,
 
at man er i besiddelse af et brugercertifikat.
 

DRIFT
 

Annuum.
 
Materialer til aktiviteterne i værkstederne skal
 
som nævnt ikke dækkes ind over annuum, men der vil
 
være lØbende udgifter til reparationer og alminde

lig vedligeholdelse af udstyret. Heri er ikke in
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kluderet rengØring og almindelig vedligeholdelse af
 
bygningen. Værkstederne annuum er her sat til
 
kr. 30.000 (83-niveau).
 

LØn.
 
LØnforbruget vil især ligge på den faglige bistand,
 
kontrolfunktioner og administration og vil med et
 
ualmindelogt skrabet budget kunne holdes på 40 ti 

mer ugentlig.
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Til deltagerne ved Kreativ Design og andre interesserede. 

Invitation til	 SOCIALE LIVSFORXER, 
i weekenden 
fredag d.20.marts kl 18-21 og 
lørdag d.21.marts kl 12-18. 
Frb.Tekniske Skole, Fabriksvej 5,1. 

Tanken er at bruge lidt tid til et stille socialt 
eksperiment, oahandlende måder at leve, arbejde &·bo, og som 
frisætter livskraft ind i tiden. 
Det organiseres i retning af et fremtidsværksted, der 
indeholder tre arbejdsfaser: en kritik-, en fantasi- og en 
realiseringsfase. Bertil vil weekenden også indeholde nogle 
krops- og meditationsøvelser til afspænding og 
ressourcefre..e. 

Udgangspunktet tages i, at hver enkelt af os klart har 
forskellige krav til indretningen af livet; bo alene, med 
kæresten eller i kollektiv; 8-16-job eller 
bistandsaktivist. Ligeså for selve indholdet i livet, dvs 
hvad man har interesse i at arbejde med, også her en 
mangfoldighed af kreative forskelligheder. 
Alt dette kræver dog et samfundsmæssigt system, der kan 
bruge een, og hvor man er velkommen. Og dette er der ikke 
meget af idag. Bertil kommer også, at den generelle 
arbejdspolitiske styreform nærmer sig primitive variationer 
over tvang og gulerodsmetoder fremfor at ·bygge på 
menneskets lyst til livet og til at arbejde for det fælles 
ud over alle grænser. 

I modsætning til ovenstående tvang, at måtte finde sig i at 
møde verden tvunget ned på knæ, kan man sammen søge at 
finde nye veje, for den enkelte, for flere sammen. 
Og tanken med weekenden er at gøre det. I det mindste at gå 
og komme endnu et skridt fremad på vejen. 

Bar du lyst til at være med, og kender du nogen, der 
vil være med, så giv besked til Erling 42-91.50.56 
til undertegnede hurtigst muligt og helst inden 
d.16.marts. Du vil da få nærmere besked/materiale 
weekenden. 

gerne 
eller 

mandag 
inden 

Mange hilsener 

Kalle 31-81.37.88
 
Anne 31-10.31.89
 

Eller læg en besked på 
33-13.65.92 
(Studenterhuset) 



Kære Dig!	 19.4.90 

Et par sidste ord inden weekenden om Sociale Livsformer. 
Først: det er ikke Fabriksvej 5, men 7, og nok p~ 2.sal, 
men vi sætter et par skilte op; endvidere flytter vi om 
lørdagen ind i studenterhuset, Købmagergade 52 / lige ved 
siden af Rundet ~rn. 

Vi bliver	 en lille gruppe p~ en B stykker. 

Til selve indholdet og tidsplan har vi forestillet os 
nedenst~ende. Der er mange punkter at holde rede p~, men 
det er ikke en opgave for den enkelte ogS~ at have blik p~ 

dette. Det vil være en opgave for os. Desuden er punkterne 
mere et udspil til et skellet, vi i folieskab kan forandre 
og udvikle hen ad vejen, end de er en ufravigelig køreplan. 

Fredag d.20.april kl. IB: 

Vi finder et hyggeligt lokale. Der er en papirbane, tusser 
og en tavle. Og nogle stole. 

Kl.18:	 Indledning til weekenden, indhold, struktur; runde 
om tanker til dette lille projekt: lyst, h~b og 
frYgte. 
En gruppe-kammen-tilstede: rysteleg, ~ndedrots-

øvelser, opmorksomhedsøvelse, kropsmeditation. 

Kl.19:	 l.del af fremtidsvorkstedet, kritikfasen: ind
ssmling af stikord; Pause; en leg -?- Og vide~e i 

Kl.20 kritikken; udvælgelse af kritikpunkter via marke
ringer; sammenfatning gennem kritiktemakredse; evt 
prioritering af de, der skal arbejdes videre med i 
morgen, samt positiv omformulering af disse. 

Lørdag d.21.april kl.12: 

kl.12:	 Mødes i Studenterhuset, kaffe & the; Videre fra 
Ig~r: noget der honger, blev glemt oa. Om dagens 
indhold. 
En gruppe-kommen-tllstede: som i g~r, nosten! 
Oplistning af det eller de positivt omformulerede 
kritiktemakredse til brug som m~lbestemmelse(r). 

kl.l3: Leg - over grænsen, trostamrnen, en sjæl i en krop 
oa. 2.del af Fremtidsværkstedet, fantasifasen: 
brainstorm, alle drømme og utopiske 
forestillinger; udvælgelse via markeringer; 
sammenfatning af fantasitemakredse til utopiske 
udkast. 

kl.l5:	 Pause. 
Evt fællesmeditation inden overgang til 3.del, 

kl.16:	 omhandlende virkeliggørelse: udvikling af de 
enkelte utopiske udkast mod det konkrete: hvordan 
virkeliggørelse, hvorledes, af hvem, hvorn~r og 
hvor; kritik og greb om forhindringer/begræns

ninger forude, samt hvordan dis.e kan takles; 
kl.17 - Konkrete muligheder for gruppens enkelte medlemmer. 



Studenterhuset, 
Købmagergade 50-52 
1150 København K 

TIL 
KØBENHAVNS UNIVERSITET 
NØRREGADE 10 
1017 KØBENHAVN K. 

ATT: DEN ALMENE FOND 

Kære Almene Fond. 

Vi tillader os hermed at spørge om I kan hjælpe os med 
Økonomisk støtte. Anledningen er, at vores materiale
kasse er tom. 

I har tidligere støttet os økonomisk. Og det har været 
en stor hjælp til indretningen af huset, idet vi el
lers ingen økonomi har haft. Caf~en er blevet shinet 
op; og længe har vi været igang med første salen ud 
mod Købmagergade og kirkepladsen. Flotte farver er nu 
at se. Desværre er det videre arbejde stoppet pga 
manglende penge. 

Her ud over ligger vi i forhandling med Universitet om 
den videre udvikling af huset. Men det er store 
spørgsmål, der skal afklares - og dette sker ikke på 
en studs. 

Vi mangler derfor akut midler til at gå videre. Håber 
I vil kunne give os støtte til hertil. 

Med venlig hilsen 

Husgruppen vi 
Studenterhuset 

33-13.65.92, 
tirsdage 19-21. 

KØBENHAVN 27.FEBBRUAR 1990. 
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TVDFAGLIGlIED: DEIIODATIOG SOCIALISKE. 

I dagene 4.-5.-6. maj 1990 afholdes tværfaglig 
årskonference om "Demokrati og socialisme". 
Ud over hovedoplæg om "Økonomiske alternativer" 
vi Peter Helby, "politiske alternativer" vi Karin 
Hansen og om "Forholdet mellem klasser, partier 
og bevægelser" vi Curt Sørensen, er der 
temagrupper om økonomi, kvinder, hverdag, 
teknologi, miljø, øst-europa og sundhed. Hvis du 
selv har et oplæg, så er det her og du er meget 
velkommen. 
En folder om det indholdsmæssige er udarbejdet og 
kan fås ved henvendelse til undertegnede. 
Arrangementet er det tredje i sin række, hvor 
socialistiske teoretikere og praktikere fra hele 
landet mødes til debat om vor aktuelle tids store 
problemstillinger: degenerationen og apatien i de 
vestlige styreformer og opløsningen i de østlige. 
Det er et møde på fagligt grundlag, i den tanke 
at ens fag indeholder en central kompetence på 
det område, man er uddannet til. Derfor har man 
også implicit i kraft af fagligt virke noget 
væsentligt at give til den samlede 
samfundsmæssige udvikling. Problemet er hvordan 
det gøres og her kommer en reel tværfaglighed som 
organisationsform ind modsat idag hvor 
beslutningsretten er begrænset til strukturer, 
hvor den faglige indsigt i naturmæssige og 
menneskelige nødvendigheder og muligheder er ydre. 
Konferencen afholdes på "Glænø"/Havnsø ved 
Kalundborg, og der vil være fællestransport fra 
København. Arhus og Aalborg. Pris incl. kost, logi 
og konferencematerialer er kr.500,- for ansatte 
og kr.350,- for arbejdsløse og studerende. 
Tilmelding så hurtigt som muligt. 
Yder.ligere oplysninger og foldere kan få' ved 
henvendelse til: 

Kalle Birck-Kadsen, psykolog 31-81.37.88 
Korten Ougård, politolog 35-36.15.02 
Elsebeth Hofmeister, sociolog 33-15.05.20 
Jørgen Lindgaard, økonom 42-88.22.22,lok.2157 
Jeff Smidt, sociolog 31-37.07.32 



KBH 15.2.90 

Til Birgitte Rørbye. 

På temadagen om "Humanistisk sundhedsforskning" d.1. 
december på KUA holdt du et flot oplæg om 
sundhedsbegrebet i historisk og kulturel belysning. Du 
beskrev det nuværende sundhedsvæsen som værende vokset 
ud af bekæmpelsen af kollektive strategie~ - desværre 
alt for sandt! 

Tænker i denne sammenhæng at vedlagte kunne være af 
interesse: 

De gule foldere er en generel beskriveIsse af en 
konference om "Demokrati og socialisme" til maj. 

Papiret "Massakren på subjektet I-III" er overvejet 
som et indstik til temagruppen om sundhed på 
konferencen. 

Hvis du har lyst at deltage er du mere end velkommen 
med det, du måtte ha' på hjertet. 

Selv kan jeg savne lys i strukturen for brikkerne i 
vejen frem. Har du nogen ideer, eller kender du andre, 
der arbejder her. 



'+ . J. q~ 
Kalle .21.M.M 
Udkast/Gr.89 

TEMAGRUPPE OM SUNDHED. 

Sundhed er et område med en efterhånden stabil 
tendens, nemlig privatisering. samtidig har der i 
flere år været udfoldet bestræbelser på at forebygge 
sygdom: alle skal vi være med på "Sundhed for alle i 
år 2000". 
Der diskuteres sundhedsbegreber og laves 
sundhedsrapporter; Der' bygges privat-hospitaler, 
indføres brugerbetaling og der forskes i enhver 
sygdoms gåde. Hvad der mangler er snart kun de 
livsbetingelser, der skaber sundhed. Det være sig 
ordentlige arbejdsbetingelser, miljø, teknologi, 
bolig, rekreation, fællesskab osv osv. 
Der mangler imidlertid en ting mere. Og det er at få 
diskuteret de interne modsigelser - den tikkende bombe 

som området er præget af: hvordan overhovedet skabe 
sundhed respektiv forebygge sygdom, når grundlaget er 
privat. 

Indtil nu er det kun statsbureaukratiet, der har 
"løst" denne modsigelse. Det er blevet gjort gennem 
modsigelse-eliminering, idet det private ansvar er sat 
som løsning. Vi får da en sundhedsstrategi for de rige 

ikke for et folk, der overbelastes og tvinges nedad 
af stat og kapital. 
Ej heller fås for den enkelte en bæredygtig platform 
for et menneskeligt sundt liv. En enkeltstående 
"ansvars"-model isolerer den enkelte til privat at 
måtte sikre sig selv indenfor fællesskabet. Og den 
hermed forbundne tvang kan - idet den er båret af og 
selv producerer angst ikke undgå andet end at 
modvirke udvidet og langsigtet livskvalitet, ikke kun 
for een selv, men også for andre. 

Livspraktiske løsninger på vores fælles pres må derfor 
udvikles - og almengøres. 

Alle ideer er velkommen. 



17.11.89 

Kære Forum-aktivist. 

Vedlagt et lille oplæg. Det er oprindeligt et oplæg til 
en tværfaglig/-socialistisk gruppe, der er igang med en 
3. konference om "Socialisme og demokrati", 55. til 
afvikling midt i maj 1990. På konferencen er der 6 
temaer, herunder "Sundhed". Anden del af oplægget 
omhandler dette. 

Jeg sender oplægget i tanken at lægge op til en 
diskussion af, hvordan vi i næste leder skal trække 
perspektiver frem. Det kan godt være at vi "kører i 
garage", men hvad videre i fagpolitisk forstand. 

Desuden er "mine" sager sådan, at jeg ikke når at lave 
leder-udkast - eller "Sans III" - færdig på denne side 
af jul. Jeg ville gerne, men der er bare ikke tid nok! 

Og så glæder jeg mig til næste møde med jer. 

Mange hilsener 
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foregår det på Skovtofte seminarium: Hummeltoftevej 145, 2830 

Sorgenfri. S-tog til Sorgenfri station, herfra 15 minutters gang. 

Husk: Sovegrej (sovepose oa), sportstøj, din ynd1ingsmusik/ 
instrumenter, evt gummistøvler til vandreturene i skoven. 

FREDAG 0.9.	 FEBRUAR. 

Fra klo 15,30	 Indkvartering, fordeling af værelser, mm. 
Klo16 - 18,30	 Introduktionsoplæg til den Kritiske Psykologi v/ 

Torben Beckmann, Pernille Hviid og Vivi Svensson. 
Herunder spørgsmål og diskussion. 

Klo 19 Middag. 

Kl.20 - 22:	 Film, volleyball, marxistisk meditation (Spiri- Marx). 
Og ellers hygge, snak og alt andet. 

LØRDAG 0.10. 

8,30 - 9,30:	 Morgenmad. 

Alment om problemer og problembestemmelse. 

Relevant er bla en gammel grundtekst af R.Seidel: "Denken. Psycho
logische Analyse der Entstehung und Losung von problen", Campus 
1976 (se også omtalen heraf i Udkast nr.1/1980, s.32-35). Problemer 
bestemmes her grundlæggende som fælles/kollektive udviklingsopga
ver, hvor særligt det udviklelige under kapitalismen antager krise
karakter. 

9,30 - 10,15	 Indledning til dagen. Og o~læg om problemer/pro
b1embestemmelse v/ Kalle Birck-Madsen. Oplægget 
lægger sig tæt op ad Seidels overvejelser; og de 
forskellige faser i en problembestemmelse (: pro
blemudvikling, -formulering og -løsning) skitseres. 
Herudover trækkes der tråde til, hvad den emotio

"	 nelle "befinden sig" betyder for livspraktisk pro
blembestemmelse. Og ligeså betones nødvendigheden 
som anti-ideoloqi - af, at reflektere den praksis
sammenhæng, hvorunder man stiller problemer op, 
igennem dens almene funktion i den arbejdsdelte 
kooperation. 



10,15 - 11,00 :	 Alment om problemer v/ Birger hjørland. 

Pause -) Konkrete problembestemmelser: praksisforhold. 

11,15 - 12,00	 Oplæg v/ Morten Nissen om problembestemmelse i ar
beidet med stofmisbrugere. 

12.00 - 12,45	 Frokost. 
13,00 - 13,45	 Oplæg v/ Ingolf Ibus om problembestemmelse indenfor 

det kliniske/psykiatriske område, med udgangspunkt 
i praksis omkring behandlingskollektiver. 

13,45	 - 14,00 Gruppedannelse - ud fra problemakse og/eller inter
esseområde. 

14,00 - 16,00 :	 Gruppearbejde. 

Pause -) Teori/praksis: opsamling. 

16,30 - 18,00:	 Plenum - med vægt på udredning/konkretiseringer af
 
forholdet (/ene) alment og enkelt.
 

18,00 -) Bold, middag, fest, positive dramaer - og meget meget 
merel 

SØNDAG D,ll. Grundlagsproblemer. 

Klo 9,30 - 10	 Morgenmad. 

10,15 - 11,15 Oplæg om "Grundlegung der Psykologie" v/ Birgitte 
Ernst og Jesper Dopping. 

11,15 - 12,00 Oplæg om "Kritisk psykologi og patriarkatsteori" v/ 
Vivi Svensson.
 

12,00 - 13,30 Gruppearbejde plus frokost.
 
13,30 - 14,00 Plenum.
 

Pause -) oDsam1ing af weekenden. 

14,15 - 15,30 :	 Evaluering af seminaret; nyt fra bladet "Forum" og 
rådgivningen "Regnbuen", andre praksisgrupper. 
Videre frem; nedsættelse af ny forberedelsesgruppe. 

15,30 - 16,00	 Oprydning og afsked/afgang. Hjem til hverdagen. 

kr. 350,- indbetales på giro 7 50 41 44, Forum, Kry
~ stalgade 1G.II, 1172 København K. Skriv på giroen om 

du ønsker introduktion, og om du er vegetar. 

Senest lØrdag d.3.februar på giro og/eller til undertegnede. 

Vi glæder os til at se dig. Planlægningsgruppen 

Dorte 32-96.15.91 Kalle 31-81.37.88 
./ Birthe 31-22.15.82 Claus 31-26.66.06 Birgitte 31-62.43.08 



Kbh Ol. 02.90 

Hej Birger Hjørland. 

Af interesse, ud fra vores snak sidst, skal jeg 
spørge dig, om du har tid og lyst til at komme med et 
oplæg om "problemer" på næste Krit.Psyk.-seminar. Bare 
noget alment herom, ud fra dit standpunkt, og dit 
emne/interesse-område. 

Den sammenhæng, du vil snakke ind i, er en 
sammenhæng af 25-40 psykologis tuderende og færdige 
psykologer, og med en overvægt af studerende. Det er 
personer, der har sat hinanden stævne, fordi de enten 
allerede arbejder "historisk" eller fordi de har en 
interesse i temaet om "problembestemmelse i teori og 
praksis". 

Vi er ved at lave det endelige program for 
seminaret, hvor lørdagen (d.10.feb) er koncentreret om 
temaet. Vi har allerede en skitse/struktur, der kan 
bære. Men det ville være fedt, hvis du også kunne 
biddrage hertil. 

Den nuværende struktur for lørdagen er følgende: 

Alment om problemer og problembestemmelse. 

09,30 - 10,30 : Oplæg om problembestemmelse ved 
undertegnede. Det vil være et oplæg tæt på Seidels 
skitse i "Denken", hvor den emotionelle "befinden sig" 
vil blive betonet på den ene side, og på den anden side 
en vægtning af, at problemer grundlæggende er 
fælles/kollektive udviklingsopgaver. I forlængelse 
heraf er det således vigtigt at gøre sig den 
praksissammenhæng klar, hvorunder man stiller problemer 
op, idet denne må reflekteres gennem sin almen funktion 
i den arbejdsdelte kooperation. 

10,30 - 11,15 : spørgsmål samt pause 

Det er i ovenstående blok et oplæg fra dig vil 
kunne indgå. Hvis det kan lade sig gøre, så deler vi 
tiden, dvs 1/2 time til hver. 

Konkrete problembeste~melser: praksisforhold. 

11,15 - 12,00 oplæg v/ Morten Nissen om 
problembestemmelse i arbejdet med stofmisbrugere. 

12,00 - 12,45 Oplæg v/ Ingolf Ibus om 
problembestemmelse indenfor området "Behandlingskol
lektiver" , med udgangspunkt i Kalleruphus-kollektivet. 

12,45 - 13,00 : gruppedannelse - ud fra 
problemakse og/eller interesseområde. 



I
 

Frokost i grupperne13,00 - 13,45 
Gruppearbejde.13,45 - 16,00 

Pause 

16,30 - 18,00 : Plenum - med vægt på 
udredning/konkretiseringer af forholdet(/ene) almemt Og 

enkelt • 

18,00 -) : Bold, middag, fest osv osv 

pga hastige deedliner vil jeg ringe til dig for at 
høre nærmere allerede torsdag denne uge. 

Mange hilsener 

i 



Kbh 8.1.90 

Kære oplægsholdere. 

Vedlagt programmet til weekenden, så du kan tage 
bestik af din kontekst. Husk at der indenfor din 
tidsramme skal være plads til eventuelle spørgsmål og 
småkommentarer. 

Som vanlig er det op til dig, hvad du vil tage op. 
Men har du spørgsmål, brug for opbakning, sparrings-snak 
eller andet, så er planlægningsgruppen til din rådighed. 

Til slut blot en lyst til at udtrykke glæde over den 
åbne historiske chance, som samfunds-faglig udvikling i dag 
har indenfor rækkevidde. 

Mange hilsener 

Planlægningsgruppen 



31.01.1990
 

Kære oplægholdere. 

Vedr. seminaret på Skovtofte Seminarium. 

I planlægningsgruppen er vi i gang med de sidste
 
detaljer til seminaret.
 
Og i denne sammenhæng vil vi godt nævne, at hvis I
 
har mulighed for at udforme en kort oversigt _.
 
disposition eller lignende - over jeres oplæg, så
 
vil det være helt fint. Det kan øge overskuelighe

den og lette referatet.
 

Desuden tager Forum-bladet gerne hele dit oplæg.
 
Deedline forøvrigt sidst i denne måned.
 

Vi glæder os til at se jer.
 

Planlægningsgruppen / 

Kalle, Claus, 
Birgitte, Dorte og 
Birte. 



12. KRITISK PSYKOLOGISKE SEMINAR. 

Afholdes i weekenden 9.-11.
 
februar 1990; og igen foregår
 
det på Skovtofte Seminarium.
 

Seminarets røde tråd bliver 
problembestemmelse i teori og 
praksis. Nærmere vil det 
omhandle, hvad der er eller 
kan være det specifikke ved en 
kritisk psykologisk fremgangs
måde. Seminaret er således 
åbent for alle, der drømmer og 
har krav til en ordentlig 
teori og et bedre liv. 

Et endeligt program vil blive 
meddelt senere. Men allerede 
nu ved vi, at der bliver 
introduktion til den Kritiske 
Psykologi, et teoretisk oplæg 
om problembestemmelse og den
nes faser (problemudvikling, 
-formulering og -løsning), og 
der er gode muligheder for 
flere oplæg fra praksissiden. 

Alle ideer, ønsker og bidrag 
til indhold - store og små 
fra nye som gamle deltagere må 
du meget gerne give videre til 
planlægningsgruppen så hurtigt 
som muligt. 

Prisen med kost og logi vil 
være kr.350,-, der kan 
indbetales på FORUM's konto: 
giro 7.50.41.44 c/o Studenter
rådet, Krystalgade 16 II, 1172 
København K. 

Vi glæder os til at se dia. 

Planlægningsgruppen v/ 

Dorte 32-96.15.91 
Birthe 31-22.15.82 
Birgitte 31-62.43.08 
Torben 31-30.95.29 
Kalle 31-81.37.88 
Claus 31-26.66.06 



KOLLEKTIV ! 

Vi er nogle stykker, der ej påskønner den borgerlige 
samfundsform. Grunden er enkel: den ødelægger menneskeværd 
og lader social frihed gå under. 

Derfor vil vi stadig bygge alternativer op, dvs. 
samfundsmæssighed og socialisme. 

Ligenu omhandler det etableringen af et kollektiv. 

Tidsramme og sted: allersenest 1.marts 90 i 
Københavnsområdet. 

Kontakt:	 Jørn Bo 01-29.0856 
Anne 31-10.31.89 
Kalle 31-81.37.89 
Jørn 31-23.82.59 

Næste møde:	 søndag d. 5.november, kl.19 
4.MAJ KOLLEGIET 
FREDERIKSBERG BREDGADE 13B 
2000 FRB. C 

\
 



aN'rC1t N4( S . e 
'F,i.L~... 

holder julefrokost i Studenterhuset rredag d.le.december kl 10°°. 

Først lidt fortæring krydret med 

cafe Krit'en med levende musik og gøgl. 

tværfaglige inspirationer; 

Du skal gi' besked om du kommer; du skal ta' en lille ret med og ha' 

en ti'er - måske to - med i lommen til fælles dgifter. Drikkevarer mv 

sørger Krit'en for til billige penge. 

Q .....~'''a d.9. december 

Klip 

JEG: 

STUDENTEHllUSET/ 

julefrokest 

Købmagergade 52Tlf: Fag: 
1150 København K 

kommer d.1G.december I studenter

huset. 

Medbringer (mad)): 

i 



Exam scient. ,cand.psych. 
Kalle Birck-Madsen 
Bragesgade 18, I.th. 
2200 København N. 
31-81.37.88 

TIL 
STUDENTERRADGIVNINGENS 
ADMINISTRATION 
KNABROSTRÆDE 3, I. 
1210 KØBENHAVN K. 

ATT: BESTYRELSEN 

VIKARIAT SOM 20 TIMERS PSYKOLOG. 

Undertegnede ansøger hermed om ovenstående stilling. 
Vedlagt er mit cirriculum vitae, samt kopi af eksamens
beviser. 

Min indfaldsvinkel til at søge stillingen er, at jeg i 
forvejen ud over at have en interesse for studenterso
ciale og psykologiske forhold - er involveret i området 
gennem min aktivitet de sidste 5 år i Studenterhuset og i 
den psykologiske rådgivning "Regnbuen" dAr. 

Bl.a. herfra har jeg mange erfaringer, som jeg er sikker på 
kan bruges og nyttegøres yderligere i Studenter
rådgivningsregi på den ene side, og som på den anden side 
heller ikke kan undgå at virke konstruktivt tilbage på min 
aktuelle praksis. Heri ligger såvel min professionsmæssige 
som personlige motivation til at søge på stillingen. 

Den praksis, jeg selv kan lægge for dagen, søger at 
omhandle etableringen af positive alternativer for pro
blemløsninger, der omfatter aktuelle sociale, faglige og 
kulturelle problemfelter. Fra dette standpunkt finder jeg 
også styrken til den praktiske profil, der sætter 
psykologiske problemer ind i den sociale sammenhæng, 
hvorudfra en løsning også skal befordres. Dette kræver en 
åbenhed overfor livet generelt, men det er min 
overbevisning - og erfaring - at et sådant arbejde muliggør 
at finde bæredygtige og langsigetede løsninger af selv 
pressende udviklingsproblemer. 

Jeg står selvfølgelig til rådighed med yderligere 
oplysninger. 

Med venlig hilsen 

~~~-lÆ,l~ 
Kalle Birck-Madsen 
København 15.10.1989 
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KØBENHAVN 19.5.1989
 

TIL 
BIBLIOTEKSTIlSYNEr 
NYHAVN 31 E, 3. 
1051 KØBENHAVN K. 

ATT: Tidsskriftsudvalget. 

VEDR. STØTTE TIL FORUM KRITISK PSYKOIIJGI. 

Idet vi meget takker for beslutningen om at yde støtte til 
tidsskriftet Forum Kritisk Psykologi jvf. Jeres brev af 
12.5.1989, journal nr. 871.2.102 - skal vi hermed meddele vores 
gironummer 7 50 41 44. 

Det ydede beløb vil blive påført vores regnskab for 1989, hvilket 
vil blive tilsendt. 

Mange hilsener FORUMGRUPPEN V/ 

Cand.Psych.	 Kalle Birck-Madsen 
01-813788 01-150520 

Forum Kritisk Psykologi 
c/o Studente=ådet 
Krystalgade 16, 2. 
1172 København K. 



KØBENHAVN 19.5.89
 

TIL 
PlllMS ØKOIDGIFOND 
NYHAVN 21 
1051 KØBEHAVN K 

OM STØ'!'I'E TIL SWDENTERHUSET. 

vi tillader os hermed at spørge om økonomisk støtte til
 
Studenterhuset.
 

Baggrunden er at huset ikke kan komme videre indenfor de
 
nuværende betingelser; - Og det på trods af stadig
 
større opbakning og brug. Vores situation er, at vi
 
mangler de afgørende midler til at bryde igennem et
 
mangeårigt problem.
 

Problemet er for det første, at vores lokaler i Købma

gergade 52, st og l. sal er meget svære/umulige at
 
udnytte. Det er gamle kantinelokaler , hvor næsten
 
halvdelen af det samlede areal endvidere stadig optages
 
af ubrugeligt kantinemateriel.
 
Huset kommer da til stadighed i den absurde situation,
 
at der er "ubenyttet" plads, samtidig med at aktivgrup

per pga pladsmangel ikke kan etablere sig i huset.
 
Endnu mere absurd bliver vores lokaleproblem i lyset af,
 
at vi endnu kun er tilstået ca. en tredjedel af det
 
areal, der oprindeligt er udlagt til Studenterhus. Men
 
selvom vi reelt har brug for mere plads, så er det
 
svært at presse på for tilgang til det øvrige, da vi
 
endnu ikke formår at "udnytte" det givne.
 
En renovering, ombygning - og udsmykning - er derfor et
 
stort ønske for os.
 

Problemet er for det andet, at vi mangler repromateriel.
 
Det lægger en kraftig dæmper på, hvad der kan foregå i
 
huset, når bare det at tage en fotokopi må foregå "ude i
 
byen".
 

vi kan endvidere oplyse, at Studenterhuset reelt ingen
 
økonomi har - eller har haft - i dets snart 5-årige
 
levetid. Indtil nu er det også gået uden, idet idealis

men i og om huset har båret det fremad. For ganske nylig
 
er vi også gået igang med en renovering af indgangsloka

let mod Købmagergade, hvor der er cafe og mødelokale.
 
Det er blevet rart og hyggeligt. Men vore egne midler
 
bærer ikke længere eller videre.
 



vi håber derfor, at det vil være muligt for Dem at 
støtte Studenterhuset til at gå videre. Ethvert beløb 
vil vi kunne bruges. Men et beløb i hundredetusinde
kroners størrelsen vil afgørende gøre det muligt for os 
at bryde igennem den nuværende "onde cirkel". Hvis det 
kan nytte, stiller vi gerne med et specificeret budjet 
for, hvad pengene vil blive brugt til. 

Mange hilsener 

Husgruppen vi 
Studenterhuset 
Købmagergade 52 
1150 København K 

Tlf: 01-136592 
(Urs 19-21) 

Bilag I: Oprindelig skitse til indretningen af Studen
terhuset. pt er følgende aktivgrupper i gang: psykolo
gisk rådgivning, filmklub, nærradio, fagrådsmøder, cafe, 
faglige diskussionsgrupper, tidsskriftsproduktion, 
bands. 

Bilag II: Vores seneste "hyrdebrev" for Studenterhuset 
som det er tilsendt relevante personer og instanser 
omkring os. 

Bilag III: Indkomne støtte-erklæringer. 



KØBENHAVN 17.5.89
 

TIL 
KØBENHAVNS UNIVERSITET 
NØRREGADE 10 
1017 KØBENHAVN K. 

ATT: DEN AlMENE FOND 

VEDR. ØKONOMISK STØ'I'I'E TIL STUDENTERHUSET • 

Vi skriver til Jer for at høre, om I igen har 
mulighed for at støtte op omkring Studenterhuset. 

Som det fremgår af vedlagte korresspondence (Bilag 
I og II) er der ikke problemer med at fylde huset 
ud; ej heller er der mangel på opbakning. Problemet 
er mere, at husets fysiske stand er så elendig, at 
det er surt slid at bruge huset: gamle nussede 
kantinelokaler hvor ubrugeligt kantinemateriel 
fylder op. Men vi er nu gået igang med en renove
ring, foreløbig af cafe og mødelokalet ud mod 
Købmagergade. Vi synes selv her er blevet flot. 

Vi mangler imidlertid midler til at gå videre. Men 
vi håber, at I vil kunne give os støtte hertil. 

Mange hilsener 

Husgruppen vi 
Studenterhuset 
Købmagergade 52 
1150 Købenahvn K. 

Tlf: 01-136592 
(tirsdag 19-21) 

Bilag I: Vores seneste "hyrdebrev" for Studenter
huset, som det er tilsendt relevante personer og 
instanser omkring os. 

Bilag II: Indkomne støtte-erklæringer. 



KBH 9.5.89 
TIL 
BESTYRELSEN 
SOCIOLOGISK INSTITUT 

Vedr. rejse- og konference-støtte.
 

Undertegnede vil hermed forhøre mig om mulighederne
 
for bidrag til rejse- og konference-støtte.
 

Det drejer sig om deltagelsen i et Volksuni-seminar
 
i Berlin (transport 900,-), samt til konferencen om
 
"Demokrati og socialisme" (gebyr 500,-). Program

beskrivelser for begge vedlagt.
 

Begge arrangementer omhandler og kan bidrage til
 
det projekt om "Sociale grunde til psykisk koks",
 
som jeg som langtidsledig på instituttet arbejder
 
på.
 
Jeg ved godt, det er noget sent at søge. Men som
 
arbejdsløshedsramt er man ikke vandt til at fore

stille sig mulige støttemuligheder om sig.
 

Mange hilsener 

Cand. psych. Kalle Birck-Madsen 



Psykolog Nyt 
side 

BERLIN • PSYKOLOGI 

TUR/RETUR 

I dagene 12.-15.maj er der "Volksuni" i Berlin. Volks.. 

uni er et slags fagkulturelt seminar med en akse om

kring fagforeninger og videnskabsudøvelse. 

Det afholdes i år for 10. ende gang. Temaet er "pere_ 

stroika und Europa" med en bred vifte af oplæg inden

for overskrifterne: 'Marxismens fornyelse' , 'Ombygnin

gen af Europa', 'Nye chancer for venstrefløjen', 'Pe

restroika og de sovjettiske fagforeninger', 'Euro-Kapi 

tal1sme og modmagt' , 'Regionale perspektiver', 'Ingen 

socialisme uden feminisme', 'f'orandringer af hvs'rda-,', 

gen' , 'Frihed, lighed - søsterlighed', 'Tradi tionstll

egnelse og befrielsesperspektiver' mfl. 

Af oplægsholdere kan nævnes W.F.Haug, F.Haug, Stuart 

Hall, Klaus D~rre, Robert Jungk, Nora R!ithzel - og fra 

Danmark Dorte Marie Søndergaard. 

lVi er nOlZle stYkker der har tænkt os at tage derned-

se byen deltalZe hvor vi kan i det falZlilZe OJZ ellers 

nyde foråret sammen. Vil du med ~ Vi har olZså er Dro-

Igram, du kan få ved henvendelse. 

Afrejse fredag d.12.maj sen eftermiddag/aften og hjem

komst mandag aften/nat. Pris for rejsen ca. BOO,-, men 

vi kan overnatte uden udgifter (privat, institut oa). 

Kritiske Paykologer /

. 

-
Dorte Marie Søndergaard 01-542211 

Kalle Birck-Madsen 01-150520 

Ing~ Svane Nielsen 01-812798 



~ 

Kære Forum-aktivist. 

Et par ord til F05. 

Forslag om opsætning lørdag d.25.febrauar kl.l3 og frem. Og at det 

afleveres til trykkeren den efterfølgende uge, således at det vil 

være færdigt til salg bla på generalforsamlingen i Århus d.ll.-l2. 

marts. 
~~~ 

Hvem kan lørda~? Og hvor megen tid har du~ 

Indholdsmæssigt nåede vi på sidste møde frem til følgende skitse: 

- ?orside - ide savnes 

- Inderside - ingen problemer 

- LEDER - det sædvanlige problem, fordi den ~ svær at lave. Nen hvis 

vi kunne sammenfatte, hvor den faglige venstrefløj bevæger 

sig konstruktivt hen, samt gi' et bud på taklingen af mod

sigelsen mellem det alment-menneskelige (idag relateret til 

I den økologiske katastrofe-kurs) og det at være klasse-indi

vider (relateret til, hvad en bevægelse/et forum har af per

II spektiv og kan/skal rumme), så skriver vi os ind i den gene

relle reetableringsbestræbelse, der - min oplevelse! - går 
II på at søge forbund bredere, men også mere præcist/skarpt. 

II l b - Holzkamp' s "Zum Verhal tnisi. zwischen gesamtgesellschaftlichem Process 

und individuellem Lebensprocess" • Inge har lavet en oversæt

telse, og undertegnede har lovet at være med til at skriveIii 
den ind på tekstanlæg, samtidig med at oversættelsen rettes 

til. Der er to problemer her: det ene er at jeg har dårlig 

tid - er der andre der kan"; det andet om der skal læses en 

ydereligere gang korrektur ..Det bedste ville dog være, at 

den lynhurtig blev indskrevet, og at vi alle gennemlæste den 

med den tyske tekst som bilag (den er på 10 tyske sider). 

/~ - Sanselighed LL/ Kalle har problemer med tiden. Og den vil næppe være 

færdig til gennemlæsning før mandag d.20.feb. 

~ - Anm. af social kritik! Torben - er lavet, skal vist blot skrives ind 

på tekstanlæg. 

20 - Selvbestemmelse og fantasi / Steen. Vi har fået en kOPi af Steens syn



apsis. Vi skal ha' læst den (Torben har kopien), og taget 

stilling til om og hvordan vi kan bruge den. 

/ - BAGSIDE!	 indholdsfortegnelse - ingen problemer, det så absolut aller

sidste. 

Ovenstående side-opgørelse er højt sat. Men selv med de 67 sider, der
 

er, er der 5	 sider til billeder. Er det nok?
 

Så er der spørgsmålet om bladewsammensætning. Er det et blad vi kan/
 

vil være bekendt, er der kraft i det"
 

Vi har ~ tilsendt en artikkel af A.Diderichsen og V.Rabøl Hansen,
 

som.~Qg Torben foreløbig har læst. Torben mener ikke den er et
 

emn~ JørA~r uklar. Har andre tid til at læse den?
 

så er Leon Lerborg inviteret til at skrive sin Marx/eksistentialisme/
 

Sartre-artikkel i Forum. Kan den rykke på ovenstående billede, hvis
 

den viser sig at blive færdig lige efter seminaret?
 

Små-opgaver at huske: - Rasmus/SR skal spørges om vi kan køre på deres
 

nye anlæg (der er spurgt, men vi fik ikke præcist SVar tilbage); - der
 

skal tages kontakt til trykkeren /TRYK 16 SRI - hvis ikke Holzkamp sva


rer pr brev om vi må oversætte artikelen inden al for længe, dvs efter
 

seminaret, så er der en opgave for en friVillig til en telefonsamtale;
 

- Vagn Rabøl skal vel ha' svar tilbage, ligemeget om vi bruger artiklen
 

eller ej;
 

Hvad med et hurtigt møde om ovenstående mandag
 

J fOD
 



15.12.88
 

Til 

Galebevægelsen, BZ-err,e, Janner aE B-holdet.. I Ll-~ I ,:::~~ ""'fl 
INVITA?IOU TIL ST LILLE GRÆSR0nST~Æ~. 

Vi kontakter jer :or at høre, om der er nogen hos jer, der vil være med
 

til en bevægelses-snak.
 

Vi" Det er en gruppe af kritiske psykologer og psykologistuderende, der
 

i det daglige prøver at arbejde mod højredrejningen og mod at det er de
 

svageste af os, der til stadighed skal betale priseL for et profitorien


teret produktionsapparat, der endog vender klodens økologi mod os. I po


sitiv forstand forestiller vi os udviklingen af en kvalitativ mod~agt,
 

der i sig bærer fremtiden som kollektiv skabelse af frihed og solidaritet,
 

af menneskelig værdighed og meningsfuldhed.
 

Der er langt igen; det ved vi godt. Men er der noget alternativ~ Vi fin


der det ikke. Til gengæld må det være muligt bedre end idag at koordinere
 

vores særlige arbejdsprojekter, perspektiver, drømme, krav og ressourcer.
 

Og dette vil vi gerne invitere til. Og overhovedet det at få en dialog i 


gang ser vi som brugbar i sig selv.
 

Hvis I vil være med, kommer det til at foregå lørdag d.ll.februar 89, kl.
 

13-18 på Skovtofte Seminarium.
 

Bevægelses-snakken vil være en del af et weekend-seminar om kritisk psyko


logi, som vi som gruppe laver hvert halve år. Vi plejer at være mellem 20
 

og 40 deltagere.
 

I er også velkommen til at deltage i hele seminaret, fra fredag d.10.febru


ar om eftermiddagen til søndag eftermiddag d.12. Prisen for kost og logi al 


le dage er ca 325,-kr.i alt.
 

Hvis I synes om ideen, er det måske også en ide at holde et lille formøde,
 

hvor vi sammen prøver at finde ud af, hvordan de 5 timer bedst kan bruges.
 

Forslag hertil er torsdag d.19.januar, kl 1930 hos Kalle, Bragesgade 181 th,
 

2200 N.
 

Mange hilsener Planlægningsgruppen 

Inge 01-81.27.98, Kalle 01-81.37.88 

Anne 01-10.31.89, Claus 01-26.66.06 

I det vedlagte FORUM nr.4/88 er der en generel seminar-indkaldelse s.71. 
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.'9~ ."Ot" ;r "',"5';' er vi atter klar til et seminar " 
til et fagligt skub og lidt "Har, har,har 
Der er gamle der og nye der 

og vi håber på, at vi bIl'r fler' og fler' 

vi er på jagt efter den fælles sag 
Ska' vi udsætte det endnu en dag? 

Gu' ve" vi ej, det skal være her og nu 
- vi vil lIa" det hele - eller hva' si~r du?" 

Hvad er det egentlig som vi alle vil?
 
Vil vi bare lade stå til
 
Nej. nej. nej, nej - det er ikke det vi ve~
 

vi vil slutte os til den RØde Arme l "
 

Det 10. Kritisk Psykologiske seminar finder sted weekenden d.l0. 
l2.februar 89 på Skovtofte Seminarium, Hummeltoftevej 145, 2B30 
Sorgenfri. S-tog til sorgenfri Station - herfra 15 minutters gang. 

Det er bare da~ ud ad, denne gang; af tre strenge: - debat om Kri
tisk psykologi ift Marx/eksistentialisme/Sartre; - bevægelses-dialog 
om befriede områders muligheder; - (netode i psykologien med særlig 
vægt på det aktual-empiriske. 

DETAlJER: 

Fredag d.lO.februar. 

Fra k1.15,30 lndkvartering; vi mødes, ser stedet, fordeler 
værelser osv 

16 - 18,30: 1ntroduktion til den KritiSke Psykologi 

18,30 - 19: Indkvartering for de ~sene~. 

19 - 20 Spisning 
20,30 - 22: Filmen "Wilhelm Reich - Organismens l-'Iysterier" af 

Dllsan Makavejev. Forbudt i .Jugoslavien og 

brændt i D~nmark af henholdsvis politiSke og 
Økonomiske grunde. 

22 -> Dagligstuen, cacao m. boller, div. 

LØrdag d.ll.februar. 

Fra kl. 8 1 30 : Morgenmad 

9,30 - 10,30: oplæg om Marx/eksistentialisme/Sartre - af 
Leon Lerborg. 

10,30 - 11,30:	 Gruppediskussion 
11,30 - 12:	 Fælles/plenum. 

12 - 13 :	 Frokost 

13,30 - 18:	 Græsrodsbevægelses-dialog. Danner, BZ. 

Galebevægelsen, B-holdet, Universitets-radioen oa 
er inviteret til en snak om befriede områders 

muligheder, om ••••.••..•• 
18 - 19,30:	 Rekreation, volleyball mm 

19,30 ->	 middag, fØdselsdagsfest, dans, paw-wow, musik 

SØndag d.12.februar. 

Fra kl. 9,30 - 10: Morgenmad 
10,15 - 11,15: oplæg om metode i psykologien, med særlig vægt 

på det aktual-empiriske - af Morten Nissen. 
11,15 - 12,30: Gruppediskussion 

12.30 - 13,30:	 Frokost 

13,30 - 15,30:	 Opsamling af weekenden, perspektiver, 
arbejdsgrupper, næste seminar / 
planlægningsgruppe. 

15,30 - 16:	 Oprydning og afgang 

-0-00--000---000--00-0

HUSK: sovegrej	 (også yndlingsbamsen), musikinstruulenter, b&nd . 

TILMELDING: kr.32S,- på giro 7.50.41.44. FORUM, Krysta1gade 16,2 ,
 
1172 KØbenhavn K. Skriv på giroen om du Ønsker introduktion, og om
 
du foretrækker vegetarmad.
 

Ve l mødt Planlægningsgruppen / 

Inge 01-81.27.98 Kalle 01-81.37.88 
Anne 01-10.31.89 Claus 01-26.66.06 



side
Psykolog Nyt 

'RE ~'R\f..-r oM 'R. ÅDe. .. , KIR, ::US,- !! 

Jubilæums-seminaret for Kritisk Psykologisk Porum står 

for døren. Vi fylder 10 semestre. Og det vil vi gerne 

fejre med et åbent og bredt seminar. Det foregår i we

ekenden 

d.10.-12.februar 1989 

pfi Skovtofte Seminarium. 

pfi programmet er oplæg om Marx/eksistentialisme/Sartre; 

Oll! kritik af den kritiske psykologi fra Fr.eudo-marxi

stisk side; og om metode i psykologien, generelt som 

med særlig vægt på det aktual-empiriske. 

Her ud over lægges der op til en bevægelses-dialog, idet
 

flere græsrodsbevægelser er inviteret (BZ-ere, Danner,
 

oalebevægelsen, B-holdet).
 

Desuden vil der være introduktions-oplæg til den Kri ti 

ske Psykologi, film, fest med band og meget meget mere.
 

ITilmelding så hurtigt som muligt: kr.325,- på giro
 

7504144, FORUN., Krystalgade 16 II., 1172 Kbh K. Skriv
 

!ogsåom du øneker vegetarmad, og om du deltager i in-


Planlægningsgruppen 

Kall. 01.813788 

01.103189 Claus 01.266606 

. 

. 

trodukt10ns-oplæget. 

på gensyn 

lnge 01.812798 

Anne 
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FORUM Kritisk Psykologi er en praksisgruppe, der via 
bladet arbejder for udviklingen af et fagpolitisk rum 
for psykologisk videnskab. 

Vi er en gruppe af studerende og færdige psykologer, 
der har fundet sammen ud fra en interesse i at tage 
vores fag og genstand på ordet, og som udtryk for sam
fundsmæssig forandrende virksomhed. Vi arbejder med 
bladet af lyst og du er meget velkommen til at koble 
dig på arbejdet. 

Vi er et ikke-Økonomisk funderet foretagende. og vi 
Ønsker os bare at du har lyst til at læse bladet og 
til selv at lave indlæg. Og så håber vi også, at du 
vil støtte sagen med et abonnement. 

Pris og mere om dette kan du se på bladets inderside. 
Mht indlæg skal de helst holdes under de 15 sider. 
Men kontakt os, hvis du har problemer med omfanget. 

Redaktionsgruppen 



SERVICE FOR LÆSERENI 

Har du et brændende spØrgsmål, du gerne vil stille 
til en person indenfor det psykologiske område. Vi 
formidler det gerne som et interview. 

Skriv blot dit spØrgsmål - eller flere - og send det 
tilos, så prØver vi at f R et svar til fØrstkommende 
nwmner af Forum. 

Redaktionsgruppen. 



Kære Forum. 

Lidt om vores økonomi: pr. 29.8.88: 

Indtægter: 

Tilskud fagrådet 2000,
Salg af speoialer, Spiri-Marx 983,
Abonenter 36 plus 5 gentegninger 2245,
Løssalg ~orum nr l Ø27 stk 2270,
Løssalg i"orum nr 2 75 stk 1500,
Løssalg yorum nr 3 77 stk 1520,
Renter 21,15 

(Inkluderet i ovenstående er 423,-kr fra salgssteder) 

Div. uklarheder omkring løssalg, speo mv	 254,20 

Indtægter i alt	 10.793,35 

Udgifter: 

Trykning	 Forum nr l 500 stk 3387,65 
Forum nr 2 300 stk 3062,80 
Forum nr 3 250 stk 2332,40 

Blanketter Giro 286,70 
Støtte Indput 100,
Kaffe 35,
Stempel 136,
Drift: kopiering plus porto hos Studenterrådet 1304,50 

Udgifter	 i al t 10.645,05 

Kasse pr. 29.8.88	 148 30========!== 

Betalte,	 men ikke leverede abonent-blade: 

Forum nr 4-6: 9 stk abonnement 
Forum nr 4-5: 2 " 
Forum nr 4 4 Anslået trykke plus portoudgifter" 

hertil er ca. kr.500,- højt sat. 

Hertil kommer forventet indtægt fra salgssteder på 100,-. 

Vi har mao et underskud på ca. 250,-kr. Men også et vist antal blade stadig. 
- ----- -- - - - (gider du tælle op, hvad du ligger 

mee 
Slet ikke et dårligt resultat, alt taget i betragtning, synes jeg. Men vi 
har formøblet et driftstilskud på næsten 3.000,-kr. Meget er sikkert gået 
til blade delt Ud, men som ikke er blevet betalt; andet til nogen udsen
dinger, der ikke har givet resultat -,aen: disse udgifter er en del af det, 
at blive kendtl Desværre ikke med særlig godt resultat, jvf vores få nu
værende abonenter. Vi skal ha' flere af dem - og vel også mere system i vo
res sa18lteknik '" at udvikle bevægelsen af Kritisk Psykologisk Forum. 

Anslåede udgifter alt i alt for nummer 4: trykning 3.~00,-, kopiering plus 
porto 1000,-: summa 4.300,- for 350 etk (500 stk for meget måske, 250 for 
lidt). Vi er alle på røven økonomisk, men ligemeget hvordan konturerne for 
"kritisk videnskab" er, kan vi køre bladet selv med det værst tænkelige, hvo 
_~ '- .... __ .. __• .J.._ ...... _ _ ..1- __ o, _.:I _.L ,~ __ ._~ __ ~_ • •.. _ 1_ .... 
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Kære Forum-gruppe. J fl. ~~ ~ 'Cl; DDrlttJ 1!. 

Jeg synes det er svært at få nogle ordentlige, udb~tterige debatter mellem 

os i forbindelse med bladet. Eet er tiden, men noget andet og lige så vigtigt 

tror jeg er at komme igang med at diskutere - så skal det nok komme. Ligetil 

og konfliktfrit vil det ikke være, men det er til gengæld en udviklingsopgave 

vi ikke i længden kan undslå os. Desuden tror jeg det kan blive skide spænden 

de, hvis vi kan holde tungen lige i munden med fikspunkt i, at det er initi

erede ændringer i fremtiden, som det reelt drejer sig om. 

Jeg vil prøve at starte - ved at tænke højt om Jespers udviklinsopgave, som 

jsg har søgt at gi' en feedback på indsn sksamen. 

Jeg blev ret inspireret af opgaven. Den fik mig til at tænke. ogf§Bd tilbage 

med bagefter at se den som et relevant emne til Forum nr.3 eller 4. Det var 

ikke med sådanne øjne jeg læste resp gav feedback på den. Tvært imod kunne 

jeg sidde med en uklarhed/usikkerhed/måske uenighed omkring det for mig 

grundlæggende i opgaven: nemlig udviklingsbestemmelsen. Denne kunne godt væ

re adækvat, men der var også noget der skurede i den. Omvendt sad jeg heller 

ikke med nogen kriterier, der ville kunne afklare dette, i hverken pOSitiv 

eller negativ forstand. 

Da jeg begyndte at tænke Forum blev ovenstående til en modsigelse mellem 

inspiration af opgaven og kontrovers om udviklingsbestemmelsen. Denne mod

sigelse vil jeg ikke mene er specifik for mig i dette tilfælde. Tvært imod 

synes jeg at kunne finde den hos os alle ~ i alle hidtidige indlæg i Forum, 

om de så befinder sig på et teorifilosofiak niveau - a la "Kollektive forfor

mer •••• ", på et empirisk-historisk niveau - a la "Nybiologisme'" - eller om 

de befinder sig i midten heraf på det kategorielle enkeltvidenskabelige nivea; 

- a la emotionalitetsartiklen, og hvor også Jespers udviklingsopgave placerer 

sig. 

Man kan nu lade modsigelsen inspiration//kontrovers være uformidlet, og bring' 

Jespers opgave i Forum; forkortet lidt ned med indledningen - de første sider 

måske skrevet om, så de specifikt relaterer &'ig til genstanden (:den tidlige 

dannelse) snarere end til processen med selve opgaven. Det er en mulighed, je, 

er åben overfor: der gives inspiration videre - og dem, der er uenige, kan s[ 

senere lave opfølgende indlæg. 

Omvendt stilles vi også som Forum-~ruppe overfor selv at arbejde langsigtet 

med, hvordan oplæg følges op og debatter videreudvikles. Vi skal så at sige 

arbejde os frem til at ha' fingeren på pulsen omkring mulige udviklings ret



ninger/-bestemmelser, lige såvel som vi også må tage strategisk som taktisk 

stilling til, hvilke der skal fremmes på et givet tidspunkt og i en givet 

kontekst. 

Det er nok ovenstående - i sin essens kollektive gruppearbejde - som vi fam

ler ift, men som vi også snart må arbejde os op til at stille os på. 

Tilbage til Jespers opgave og til den anden side i modsigelsen: kontrovers

siden. 

Hvad der er på tale - for mig - er det forhold, at udvikling hos Jesper be

stemmes gennem "forbinde sig" og "større gensidighed", samt det implicitte 

heri, at barnet fra begyndelsen af, dvs fra fødslen, ses som adskilt fra ver

den. Umiddelbart tænker jeg, at denne diskurs af 'adskilt(hed) , forbinde si8 

og større gensidighed' er kapitalismespecifik, altså at den alene spejler 

privatformens gennemslag i individualhistorien. Hertil - hvad jeg tilfældigt 

er stødt på - også, at denne diskurs findes indenfor den psykoanalytiske tra

dition omkring M.S.Mahler. 

I positiv forstand er diskursen logisk og indvendigt forbundet med den virk

somheds- og personlighedspsykologi, der bærer opgaven. Men denne er dog kun 

implicit bestemt, og - vil jeg mene - ikke tilstr.ækkelig almen for koncipe

ringen af menneskelig udvikling fra spæd til olding. Begrebet/kategorien om 

indbundethed er i forlængelse heraf mit bud på det almene grundforhold. 

Set fra standpunktet af indbundethed, så er det at være adskilt og at måtte 

forbinde sig qua/mht opnåelse af større gensidighed ikke kun et kapitalisme

specifikt forhold, men mere grundlæggende og i biografisk forstand et udvik

lingsforhold, der træder frem, når ået - af forskellige grunåe - kommer til 

~ mellem det sociale kollektivS samlede understøttelse af den spædes udvik

ling af egen aktivitet og den spædes greb om selvsamme i et virksomhedsper

spektiV. Som følge heraf må diskursen 'adskilthed ••• ' ses som et specialtil

fælde, et specifikt ikke-alment reproduktionsforhol~. 

ovenstå~ga~'§t~~us er ikke en forkastelse af Jespers udviklingsbestemmelse, 

men gyldighedsamrådet for den kommer til at ligge indenfor det klinisk-pæda

gogiske praksisfelt. Metodologien i opgaven, som jeg synes er stærk, finder 
jeg ikke disse begrænsninger ved. Tvært ~mod. 

I Herved kommer en anden - supplerende? - mUl~~Ee~7~ syne: at føje det i oven· 
I stående, der har noget på sig, ind i teksten, eller at bringe det som en ind
I 

ledende bemærkning. Umiddelbart er det dog ikke et problem, der så at sige kaJ 

løses med det vupti, idet det hænger sammen med,at vi stadig står på trapper

ne til at nå den virksomheds- og personlighedspsykologi, der i praksis peger 

frem mod det sanselige menneske. 

Hvad synes du? K.H. 
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HVAD DER KAH UNDFAllGES I FRIHED 

KAN VOISE 

• It 
/-~\,~~ 

Der findes fV.lt~M.s~"dielb8eeeB 

af psykosers rus; 

der findes 1idenskabe1ighed. 

hvor fascinationer momentant 

styrer Zæ11ea vej,f~ 
Der findes kærester også hinsides 

at være hinanden fremmed. 

~enin	 1917, Marx 68. 

LEVE 8B 

! 
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Land 
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Når.jeg seret rødt flag 
smælde 
Johs. Madsen 

Når jeg ser et rødt flag smælde
 
på en blank og vårfrtsk dag,
 
kan jeg høre det sælsomt fortælle
 
om min veroen, mit folk Og min sag.
 
Og jeg rejser mig trodsigt i mmlen,
 
mens det kogler af kraft'l mit mod,
 
thi det flllg, der nu smældende når hlmleO
 Der jo rødt som mit brusende blad. . . 

Jeg hB.r set mln fader ranke
 
ryggen op I flagets brus.
 
Jeg harlyttet og hørt hjertet banke
 
I dets stolte, befriende sus.
 
Jeg har elsket dets farve fra lille,
 
da min mor tog mig op på sit skød'
 
og.fortalte mig manende og stille
 ,i 
om en fane så knitrende rød. . 

Jeg har anet slægten striden 
::imod'fremtids fjeme mål;
 

Jeg har set trælletoget I tiden
 
blive mænd bag ved kampfanens bål.
 
Jeg' har set denl blafrende storme'

jeg har elsket dets flam~er I strid,
 
og bag den så jeg arbejdshænder forme
 
ve~denom ID en lysere tid.
 

. Det er slIddets slægters fane 
over fronten vid og bred. 
Den skal ungdommen lIdne og mane, 
den skal knuse hvert grænsemes led. 
Den var forrest I fredelig færoen, 
den var forrest I stormklokkens klemt, 
den er fanen, der favner hele verden _ 
I dens folder er fremUden gemt. 

j,
 
Oscar Hansen (1923)
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.,t~:t;.{;i~. snå.ri'd&ges det, brødre 

ff'"~pt"'b~;_..a.",.. .... . 

·'i,;;· ':~"f Snart dagee det, brødre, det Iyener l,et, 
• c'; "	 W arbejdet fremad I kor! 

., .:: Man håner den fatUgee eneste trøst: 
.	 Vor ret W at leve på jord, 

man deler vor frihed, beskærer vort brød, 
TIl arbejdet, liv eller død! . 

'F Artwilnders åg på vor nakk~ blev lagt,
" 

vi bar det og tav I vor nød! 
MenervIde mange, så være det sagt:-;,' 
VI fordrer det daglige brød. 
Samdrægtige går vii sorg og l nød 
W arbejdel, Ilv eller død! 

Det knager Isamfundete fuger og bånd. 
Lad falde, hvad Ikke kan stå! 

. Men ræk mig, o broder, din barkede hånd. 
før I løgn og af sult vi forgå,

•• ,..;t.."'~ _~.)-

."	 en bygning vi rejser Ul skærm t vor nød. 
Ul arbejdet. liv eller død! 

U. p, Overby (l871) 
, 
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ft~gt trin· tr~ets v~r, "top 
strahlt der Jule-slan~enlf playingman apil merry op 
jet~t beginnt das tan~en. 

Putto bella hAnd 1n mio " 
niente r,r ved den rosino 
primo tutto vises 
spiter shall 1t spises. 

Look bambino det gAr sodtsk1 Anna, s1e hat keine ruh 
tu eomprende trave f,r hun fAr ain pace o 
ladski smAski Signe blotski quattro alen merendnu 
få sin julegave. pour la vinterfrakko. 
Loose only det r6da band Kind du virst mir alt for 
du er rusting on your hand aber venn du probert syr 
if you thigter garnet 
struggler du jo barnet. 

Pier han har den branche 
hvorpA tambour hænger 
everytime passe la tour 
njetski han vil længre. 
Oue desir det skal du få 
solo mio stole på 
nix tamburinare 
finish at eantare. 

Ii. 

.	 are ve saving atter 
ne vrai pas min datter. 

amour	 Children mOhde binn ieh vist 
og I fAr nieht mere 
mamma ist versenunden - pist 
nægter to aerv1re 
hun hast keine geld gefit 
und ich habe nix aer rid - 
Christmas 1st ao lungo 
leer is pappas pungo. 

JULE-INTERNATIONALE
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FORUM 
1990_ 

KRITISK PSYKOLOGI, NR_ 6-7/ 

Nyt dobbeltnummer 
psykologi, teori 

af 
& 

tidsskriftet 
praksis, er 

for kritisk 
på gaden. Det 

indeholder en undergrundig blanding af artikler, 
digte, pamfletter, anmeldelser og illustrationer 
rundt om psykologiens virksomme kerne - psykens 
sans eller sansens psyke - som denne sætter sig 
sammen i den nuværende, ret så barbariske, histori
ske kontekst. 
Desuden diskuteres konkret, hvad psykologiens over
ordnede opgave er, nu hvor alle samfundsmæssige 
processer er i opløsning og omstrukturering: er 
kommunismen virkelig død, og har der overhovedet 
været kommunisme, eller er det en liberal fascis
me, der blindt opsluger den udbredte "beskedne 
egoisme" i sig som i 30-ernes vest-europa; og hvad 
skal til for at vende denne udviklingstendens. 

Artikler af Ute Holzkamp-Osterkamp: "De nødvendige 
fælles udviklingsformer" ; Kalle Birck-Madsen: 
Sanselig virksomhed III"; Henrik Pedersen, Steen 
Sørensen, Carl Petersen: "Om psykends grund"; 
Christian Lima: "Psykens retningsbestemmelse"; 
Ejvind Riisgaard: "Lyksalighed?l"; samt af Torben 
Bechmann Jensen: "Madsen er stiv, eller er den?". 

Tidsskriftet er på 168 sider og koster kr. 40,-. 
Fås i boglader eller ved henvendelse til giro 7 50 
41 44, FORUM, c/o Studenterrådet, Krystalgade 16, 
1172 Kbh. K; 33-135580. 



FORUM 
c/o Sludenrerr6del 
Kystalgade 16, 2. 

DK·1172 København K 
Giro 7504144 

Abo: 3 numre 60,

Forum Kritisk Psykologi er nu på gaden for 3. gang. Et år er gået, og 

som bladgruppe er vi mange erfaringer rigere, der kun kan gøre de næ

ste numre bedre. 

Men vi håber især, at det har været et blad for dig; et blad der har 

kunnet gi' dig inspiration til at bevæge din praksis på ny. Også at 

bladet har kunnet give sit bidrag til udviklingen af den nødvendige 

socialistiske fagpolitik, nedefra, mellem de berørte, globalt. 

Som bladgruppe har vi oplevet at vores bevægelse - den samfundskriti

ske del af studenter- og venstrebevægelsen - er vokset og stadig styr

ker sig. Det luner og tegner godt for en langsigtet offensiv fra ven

stre; en offensiv der ikke stopper ved kritikken, men som reelt for

andrer, omformer og udvikler de samfundsmæssige forhold i deres men

neskelige perspektiv. 

Men vi er langt fra til fredse med vores eget arbejde. Det gælder bå

de det tekniske og det indholdsmæssige. 

Det tekniske er vi ved at lære; færre fejl, bedre tryk for hver gang. 

Men indholdsmæssigt ville vi gerne have haft mulighed for at bringe 

flere indlæg også fra andre ~agkritiske grupper. Vi har ikke været op

søgende nokl 

Vi ved, at Forum bliver læst og debatteret -·men også at der er langt 

til selv at lave indlæg. Alligevel vil vi opfordre dig til at overveje, 

om ikke du har noget, du vil bidrage med. 

Til slut: Forum har ingen økonomi og skal heller ikke have anden, end 

hvad der dækker de rent tekniske udgifter. Dette giver os en meget lil

le margen for løssalg mht udredning af trykkeomkostninger. Vi håber, du 

vil hjælpe os ved at tegne/forny dit abonnemet allerede nu denne måned. 

Kammeratlig hilsen Forum v/ 

W>.J..u. 11> Ud<.-~ 
Kalle Birck-Madsen 

Kbh 3.maj 88 
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Kære Bladgruppe. 

I skrivende stund er F03 ved at blive trykt på Studenterrådet - må vi 

så håbe. Jeg tror det er et godt nummer. Processen blev lidt diffus til 

sidst, men der blev så til gengæld også kræset om de små detaljer. 

Prisen er ne-get dyere end ellers. 4300, - alt i at,må vi nok påregne at 

skulle udrede gennem maj måned. Det er 225 blade af-nummer l, 2 og 3 

- og det kan vi squ godt klare. Vi har en eksistensberettigelse, en mål

gruppe der også kan bruge vores indhold - og som også er vores fremti

dige kræfter. Og dem om os ta'r jo faktisk også godt imod os. Nu er vi 

endda begyndt at blive kritiseret for at ha' et praksisproblem - jvf 

Villy Lauersen indlæg i forrige nummer af Indput. 

Jeg gider dårlig skrive om alle vores uløste problemer. Der er allige

vel ingen af os, vi kan laste for dem. 

Selv har jeg kunnet styre mine frustrationer - undtagen til aller sidst, 

hvor det kneb med irritation. Her bagefter er det mere det urimelige i 

at skulle styre sine frustrationer, der er et kampkrav for mig. Det er 

det at hanke op i historien - Forums - og skrive den mere og mere bevidst 

der måske er sagen. Skrive den nedefra, inde fra og ud, derfra hvor vi 

ellers lvver i studenter-, aktivist- og lønarbejderliv. Et liv der for

øvrigt ikke tillader megen reproduktionsliv i den brede kulturelle of

fentlighed - men den,e.er erfor tiden, er vel ogs-å til:.at undvære. Fedt 

at l.maj bryder denne ved at være sit eget alternativ. 

Knæ Kalle 
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Kære Bla~gruppe. 

Vil gerne hal lidt feedback på vedlagte oplæg fra Djursland-konferencen. 

Det er meningen at det skal trykkes op i et særnummer af et Nyhedsbrev 

indenfor "Forum for socialistisk analyse og debat", sammen med de andre 

indlæg fra konferencen. Der er deedline l.maj. 

Det var sjovt at lave udkastet til den mundtlige fortælling. Men ren

skrivningen har været et helvede. Det har hængt mig langt-langt ud 

af halsen. En følelse af, at ~ikke har så megen historie og kraft, 

som der er brug for, det aktuelle liv taget i betragtning. 

Kom meget gerne med dine uforbeholdne kommentarer. Vil gerne lave det 

oml 

Knus Kalle 



maj 1966 

Til 

Yærdig-orgnniøeringens medlemmer oa 

Vedla~t lidt hlatorie om den kritiske psykologis bistorie herbjemme
 

i BO-eme.
 

Det er kun en side ar vores samlede historie, der er blevet fortalt.
 

Der mangler stadig meget, og mange raglige udfordringer venter på at
 

blive grebet/etableret.
 

omvendt er der meget brug for os - for det vi har at bidrage med - i
 

den samfundsmæssige debat og praksis.
 

Håber derfor at vedlagte kan gi' inspiration til at fortsætte og atyrke
 

arbejdet tor en forenet kritisk psykologisk praksis framover.
 

Mange hilsener Kalle / 

lønarbejdsfærdig studerende 
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~A'DS MØDET - Kritisk Psykologi - man d.7.marts i Studenterhuset 

var præget af afbud. Og tiden blev i stedet brugt 

praktisk p~ huset; det studenterhus, der for hver dag vokser lidt mere end stats

magten form~r at sabotere. 

Referes skal kun, hvad der ligger for af meddelelser/oplysninger fra og efter mø

det. 

H!+M~01U:'·In.j1'..~Fl:':i'" for Kritisk Psykologi i februar, der til formål havde at 

sondere muligheden for en overregional organisering endte op med dannelsen af 4 

autonome regioner: 3 i Tyskland (Syd, Vest, Nord) og København/Danmark som den 4. 

region. Hver region planlægger og udfører deres aktiviteter ud fra de problemstil

linger, der er centrale, men samtidig er de åbne for alle andre. I første omgang 

drejer det sig om erfaringsformidling regionerne imellem, og løsning af de opgaver 

der går på tværs. Heri ligger også, at alle gives mulighed for at g~ med i hinan

dens arbejde; vi kan så at sige holde organisationsmæssig (arbejds-)ferie hos hin

anden - hvad en tysker allerede har gjort her i Kbh. Hun kommer endog flux igen, 

og mange flere har også fortalt, at de snart kommer. så hvis du har lyst til at 

lære lidt tysk, snakke engelsk måske, og få inspiration som "vært" kan du snart 

få muligheden. 

"F~'jl.DI"q-O'R.()~NI~6R.I4IGoe.N',der hidtil har været forbeholdt psykologer, der har 

statsmagtens stempel herfor, har på deres møde d.r2.feb stadfæstet deres udeluk

kelse af studerende. Parolen "YT med adskillelser, arbejdsmålet må afgøre om man 

er sammen" gjorde ikke indtryk på det lille flertal, der valgte at stemme inkom

petencen igennem. Nu er det op til "FORUM'\ for kri tiske psykologer at arbejde med 

udviklingen af en mere overgribende fælleshed, der kan overflødiggøre denne bor

gerliggjorte mekanisme imellem dele af os. 

C;i:.",01S.IVTe~ltl.lbe.,..har haft ordinær generalforsamling. Der var positivt nyt: hu

set er kommet på Uni's konto fra 89. Der resterer dog et større benarbejde med og

så at få pengene til udbetaling. Af negativt var der rygtet, at den kvalificerede 

topnar i Undervisningsministeriet nu vil sælge huset (og meget andet også). Dette 

kan huset ikke alene gå op imod, da det indgår i den borgerlige regerings nedskæ

ringspolitik på uddannelsesområdet. Planlagte aktiviteter må derfor favne og gri

be bredt blandt alle, der kan have modstand dels mod en tilbagevenden til feudal

tiden skolastiske eliteuddannelser, dels mod en teknisk udvanden af det samfunds

videnskabelige. Der er her konkrete alliencemuligheder med fagbevægelsen om BFU 

(Betalt Frihed til Uddannelse) - men det kræver på lang sigt, at universiteterne 

får drejet/omformet deres funktion mod det alment samfundsmæssige - fremfor det 

stadige elfenbensbyggeri. med stadfæstelse og opretholdelse aJ!, :den tvunge arbejds

deling mellem hånden og åndens arbejde. Viden er nok magt, men magt er uvidenh~d. 
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på generalforsamlingen blev husets strategi også diskuteret: der er ikke rigtig 

nogen pt. Men der var enighed om at gøre denne politiklægning til det centrale 

for det kommende. 

Endvidere ligger der en mulighed for allerede i år at få penge til drift mv. Men 

huset har brug for arbejdskraft/aktivister/utopister. Løbende møder er aftalt i 

huset, foreløbig tirs d.5.april, kl.19,tirs d.12.april kl.19 (01-13.65.92 eller 

01-29.08.56) 

KON F'E. ll-E.61C€, for soc ialis tiske/kritiske samfundsforskere, 11-13 marts på So

strup Slot forløb bare fedt. Der var oplæg og diskussion om status/tendenser/per

spektiver for venstrefløjen i dag, samt fremlæggelse af praksisorienteret forsk

ning, bla kvindeforskning, Kritiske Historikere, CASA, Socialistiske Økonomer, Kri

tiske Jurister, Socialforskningsinstituttet. Desuden oplæg fra Forum for Sociali 

stisk Analyse og Debat (Soc.Forum), og en positiv historie at fortælle fra Kriti 

ske Psykologer. 

Konferencen viste meget, at den kritiske samfunds forskning er i defensiven - og 

også at visse dele af marxismereceptionen fra 70-erne, særligt kapitallogikken og 

strukturalismen, havde befordret denne defensivitet indefra. Men konferencen viste 

også, at der faktisk foregår meget rundt omkring, og at der ligger mange ubrugte 

erfaringer hos hinanden at lære/bygge videre på. 

Der vil blive afholdt en lignende konference Om et års tid, sandsynligvis med tvær

temaet "demokratiseringsprocesser". Soc.Forum står foreløbig for det. Ligeledes 

vil alle oplæg fra denne konference blive trykt op. Og udgives som et særnummer 

af Soc.Forums nyhedsbrev. Kontaktad~esse: Jan Erik Wassmann Kirstein, Ved højmo

sen 131, 2970 Hørsholm. 

Den Kritiske Psykologi - bestræbelsen på videnskabeliggørelse af psykologien 

har nødvendigvis en direkte interesse i Soc.Forums arbejde, idet det ikke er mu

ligt at udvikle psykologien længere end, hvad der er subjektorienterede sociolo

giske kategorier om konkret samfundsmæssige processer til rådighed. I dag bruges 

megen tid/energi indenfor psykologien på dette, med en tilsvarende underpriori 

tering af eget område til følge, hvorfor det langsigtet må dreje sig Om udviklin

gen af en bæredygtig - dvs genstandsforbundet - fIPolitiSk arbejdsdeling mellem 

Kri t. Psyk og Soc. Forum. Sålænge dette ikke "finder ben" vil tilbagefald til sub

jektivisme resp objektivisme tilstadighed finden sted indenfor begge videnakabs

områder. 

G6Ne,fZ.Al.FOa.SAMI.INC,eN i Dansk PsykologForening, d.19-20.marts, var en noget 

tam affære, og skal derfor ikke. gentages her (ref kommer i PsykologNyt). At be

mærke er imidlertid, at "psykoterapeuterne" nu endelig fik stemt sig igennem til 

et selvstændigt psykoterapeutisk udvalg i foreningen. Indtil nu kan man sige, at 

repræsentanter for de traditionelle/borgerlige psykoterapeutiske skoler ikke har 

kunnet finde fodslag sammen; men med udvalget ved man nu, hvor de særligt er sam

let. Et blik over sundet til Sverige viser, hvad dette i værste fald kan ende med: 



at et statsapparat legitimerer udvalgte metoder som adfærdsterapi, gruppeterapi
 

og familieterapi (PsykologTidningen nr.5,1987). Fremfor videnskabeliggørelse af
 

psykoterapien - hvilket også er dens ophævelse i socialismen - ud fra et begrun


det teoretisk og metodisk arbejde med det virksomme menneskes konfliktsituation,
 

så kan/skal mennesket nu også passes til til magtens dominans, selv når det er
 

derude at skide, hvor det havner i psykoterapi, fordi det ikke kan bære mere frem


med magt.
 

Der fattes snart et søgearbejde efter kapitalismens civiliserende tendens.
 

I=O~e.tM N~.~/~'il har deedline for indlæg d.15.april.
 

Det er gået godt med nummer l og 2, selvom der stadig skal sælges 100 stk før
 

det økonomisk kan løbe rundt. Bladgruppen mangler dog feedback på arbejdet, og
 

ligeså er kommentarer mm til artiklerne i bladet mere end velkommen.
 

1te'N?lu _N /Studenterhuset har for tiden ift nye brugere kun ressourcer til
 

at være henvisende instans. Prøver - som sit andet ben - at gøre rådgivningsar


bejdet bredere, så der subjektivt kan arbejdes med problemerne før.
 

NFt..ST'E. 'R.~QSMØDE /11:.1' mandag d.4.april, kl.19 i Studenterhuset. 

For pennen 

Kalle 

Offentlig debatmøde om: 

SOCIALISTISK KULTURKAMP 

KUNST OG POLITIK 

med 

Jesper Jensen, Carsten møller, 

Peter Larsen og Ole Sporring. 

Tid: torsdag d.7.april kl.lg30 

Sted: Christianshavns Beboerhus, 

Dronningens Gade 22, l.sal 

Arr: Forum for socialistisk analyse og debat 
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Mandag d.l.februar holdt vi igen Rådsmøde for kritiske psykologer i Studen

terhuset. Næste møde samme sted 

mandag d.7.marts kl.19; 

og så fremdeles den første mandag i hver måned. Møderne er åbne for alle, der 

har - eller har lyst til at hal - noget med den Kritiske Psykologi at gøre. 

Hvad der kommer på dagsordenen er, hvad der er på hjertet. Ganske uformelt. 

Målet ~ eller perspektivet - er, hvordan man ud fra en psykologisk indfalds

vinkel kan blive dueligt subjekt i stadig større udstrækning for den samfunds

mæssige forandrings proces i den nødvendige socialistiske retning. 

på det sidste møde var der fire tyngdepunkter i vores snak: 

- studiebetingelserne/den ny studieplan: det var problemet om den kraftige 

grenspecialisering, der mest spejler at lærerne har fået "løst" deres samar

bejdsproblemer indenfor de af DVU afstukne rammer - end det er et bud på en 

kvalificeret psykologiuddannelse; det var problemet om manglende kvalificeret 

vejledning/varierede undervisningstilbud - hvilket generelt rammer den kriti 

ske undervisning. Hvad gøres ud over arbejdet i Psykrådet og SR. Hvordan kan 

Kritisk Psykologisk Forum styrke arbejdet her?? Det var ikke lige til at få 

bold på. Men vi hårdt brug for en generel snak om aktuelle udviklingstenden

ser på lang sigt, således at det systematisk er muligt a~ arbejde med at vende 

studenterbevægelsens defensive situation til det offensive,- hvilket også pres, 
ser sig på i og med at der igen er bebudet tårnhøje nedskæringer, hvad der let , 
~an føre til spørgsmålet om, hvilken generel omstrukturltring ,:,f de højere ud

dannelser, der skal/kan vælges (Bachelort-problemet og den vigtige kamp heri 


mod kan let vise sig at være en lille fisk).
 

Specifikt en snak om den obligatoriske litteratur til klinisk eksamen: den var
 

ren psykoanalytisk. Tomt. Dem der vil være med til at lave noget her, en klage
 

til SN måske, kan kontakte Karen 02-38.77.07.
 

- Kritisk Psykologisk Forum: hvordan komme bredere ud, hvordan få mere gang i
 

vores debatkultur? Der må være kritiske psykologer andre steder end på psyk/
 

KUA. Bladgruppen tager foreløbig initiativ til Århus oa. Der er også problemet
 

om, at der er så lidt at undervise efter. Det må opprioriteres.
 

Ærgerligt at "Kvindebogen" ikke blev til noget/blev færdig.Bladgruppen tager
 

kontakt til den gamle gruppe; måske kunne oplæggene/artiklerne fra gruppen så
 

komme i Forum hen ad vejen.
 

Forøvrigt er Forum nr.2 på gaden nu - redigeret på det nye lokale på Studenter·
 

rådet. Bare fedt.
 

- Forholdet mellem psykologer og psykiatere: den nuværende konkurrence ift sy


gesikringeordningen går kun ud over brugere, men vi mangler en diskussion af,
 



om psykiatere - qua at psykiatrien er en falsk/ren ideologisk videnskab - kan 

være potentielle allierede på kort sigt, eller om der .alene er tale om et 

strategisk modsætningsforhold. 

- Kooperative arbejdsfelter at udvikle; til diskussion stod de aktuelle forak

ningsbetingelser, hvor kontraktforskning og forskning i det private erhversliv, 

regi vinder frem. Skal "kapitalen" - in cash! - overhovedet ind på Uni, selv i 

en Situation, hvor Uni fattes penge? Nul - men der er også fordele, selvom de 

mest overskygges af indholdsmæssig styring ud over, hvad markedsmekanismen i 

sig selv diciplinerer med. 

Den gamle "Forskning for folket - ikke for profitten" er nødvendig som aldrig 

før. Hvordan systematisk udvikle den? Vi mangler kontakter til arbejderbevæ

gelsens brændpunkter, der hvor der er mere end reformistisk tilpassen sig på 

den.ene side, og på den anden side hvilke brændpunkter ser vi selv. Aktions

forskningen fortjener at blive (an)vendt igen. 

Til næste møde er der allerede følgende: - ref fra "Flårdig"-organiseringen, 

der har - med afstemning - besluttet sig til at forblive lukket; - ref fra 

Hamborg-træffet, gode nyheder; - og et forslag om at bruge et af de følgende 

møder til en generel fremtids snak ud fra eget individuelle ståsted. 

~ L.l S '-< :'- Fed fest i Studenterhuse1; fredag d.lB.marts. 

Huset er shfnet op, det er blevet lækkert l og 

forhåbentligt Vil også cafe'en snart åbne op 
. 'Jf~1E:'R

igen. hver dag.' ViL du være mea til det? Ol-av.ov.qq 

- Generalforsamling i Dansk Psykolog Forening 

d.19.-20.marts. 

/ref Kalle 
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Mandag d.4.januar mødtes vi i Studenterhuset,til en snak om selve organise

ringen. Mødet var en ny type møde - ~ritisk Rsykologisk Rådsmøde - der som 

intention havde at koordinere og styrke de mangeartede og forskellige KP-ini

tiativer, der især efter sidste seminar er vokset rodfæstet frem. En anden in

tention med mødet var at få en struktur, der er åben udadtil, og som alle, der 

har interesse i Kritisk Psykologi, kan gå med i. 

Mødet endte op med, at vi fremover holder
 

15
rådsmøde den første mandag i hver måned, kl.19 i 

Studenterhuset, 

hvor det er de fremmødte, der suverænt bestemmer, hvad mødet skal handle om, 

og hvilke initiativer der kan/skal tages (se også oplægget "Om et bedre liv"). 

Her ud over bringes der referat af mødet i Indput; medens de, der ikke holder 

Indput, kan få referat tilsendt ved at sende navn&adresse til Steen Sørensen, 

~o('ch.s k'ol [e.gl,uu.{ ,5t,./ØVV."')WtJraer;Le... /~ " .. Udgifterne hertil - måske 

en 50,- om året - skal man selv betale, men herom senere. 

MØDET startede med en runde, hvor det, der var på hjertet, kom frem. Nogen var 

mødt op, fordi der lå et nyt forslag til organiseringen; andre fordi de havde 

brug for diskussion af nogle planlagte aktiviteter (bibliotek, fabrik mv); og 

andre igen var nye, der sympatiserede med initiativet, og som havde lyst til 

nærmere at stifte bekendskab med kritisk psykologi. 

Specifikt blev det nævnt, at den eksisterende organisering alene tilgodeser de, 

der i forvejen er etableret i arbejds- og temagrupper; at det særligt er det 

kliniske felt, der dominerer indenfor KP, hvorfor det bliver vigtigt fremover 

systematisk at skabe rum for udviklingen af andre/nye arbejdsfelter; at der 

mangler fora specifikt for diskussion af brede fagpolitiske problemer på et 

marxistisk/KP-grundlag; at det er på tide at modsætningsforholdet mellem stu

derende og "færdige" brydes/løses, hvorfor det er vigtigt med et fora, hvor .1
begge parter er velkomne, nødvendige; at det er vigtigt med mere samling af 

kritisk psykologisk teori og praksis udvikling, så det ikke bliver ved stadige 

pip på enkeltområder, hvilket også er en underlæggelse af det borgerlige sam

funds atomisering af livsbetingelserne; at vi opprioriterer focus på psykolog

funktionen, udad- som indadtil, så psykologisk viden kan oparbejdes'ud fra de 

udfordringer, -,:krav og perspektiver, der aktuel t og socialistisk-langsigtet stil 

ler sig for en samfundsmæssig psykologi og psykologisk praksis. 



Megen af kritikken af den eksisterende organisering gik som sådan på atomise

ring af praksis, og dermed også på for lidt brug af hinandens/fælles ressour

cer. Dette blev i en positiv formulering til "YT med adskillelser; arbejdsmålet 

må afgøre om man er sammen". 

Også forholdet ud ad til blev berørt, idet vi er ved at få en søsterorganise

ring i "Forum for socialistisk analyse og debat", der især vil koncentrere sig 

om det sociologiske genstandsfelt. 

Til sidst blev vores tidsskrift, "Forum. i'or kri tisll; psykologi teori og praksis" 

berørt. '. Pt er nummer 2-3 under udarbejdelse, men spørgsmålet var, om der også 

->skulle satses på en slags månedlig nyhedsbrev. Problemet var her, at dette for 

tiden nemt kunne føre til, at FORUM bragte det mere teoretiske sto~ og nyheds

brevet det praktiske ·for bevægelsen, hvilket kunne cementere den adskillelse 

mellem teori og praksis, der godt nok er et særkende for de fleste andre bevæ

gelser, men som det er vigtigt i kritisk psykologisk regi at overvinde. Det 

blev derfor til en enighed om at opprioritere FORUM - flere udgivelser om året 

og så korte referater af rådsmøderne til uddeling/offentliggørelse. 

Et hyggeligt møde sluttede. Vi mødes næste gang mandag d.l.februar. 

Referanter Pernille & Kalle 

f Offentlig debatmøde om: 

Socialistisk teori og praksis i dag 

om v.enstreintellektuelles bidrag til 

80-erne og gO-ernes socialis~iske politik. 

Oplæg ved 

Poul Petersen, VS 

Niels Bredsdorf, tidsskriftet Kurasje 

Beni tcl·.Scocozza, KAP 

Tid: torsdag d.4.februar kl.lg30 

Sted: Christianshavns Beboerhus 

Arr: Forum for socialistisk analyse og debat. 
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FORUM har også brug for udenbys aktivister. Forum er et lille nyt
 

blad, et tidsskrift om det psykologiske genstandsområde. Og det har
 

sine rØdder i den samfundskritiske del af studenter- og venstrebe


vægelsen.
 

Ligenu er vi kun københavnere om det; og dette er kun en variant
 

og udlægning - lokalt set - af den kritiske psykolog. Der må-være
 

andre positive bestemmelser heraf; i andre universitetsbyer, eller
 

hos alenearbejdende, måske langt ude på landet endda.
 

Vi har brug for indlæg til bladet; det du har på hjertet. Vi har og


så brug for at finde folk, der har "kredse", bogskabe eller relevan


te kantiner og mØdesammenhænge at afsætte det igennem. Men målet er
 

ikke bare at komme bredere ud.
 

Snarere er det at få videreudviklet og opbygget den fagpolitiske
 

kultur i videnskabelig socialistisk retning, så et reelt alternativ
 

til det bestående kan artikulere sig teoretisk som praktisk.
 

Eet nummer er blevet lavet. Og nummer to er lige kommet - et halvt
 

år forsinket!
 

Men fat pennen og kontakt os. Nummer tre kan blive anderledes.
 

FORUM c/o Studenterrådet 

Krystalgade 16 

1172 KØbenahvn K. Eller 

01-813188, 01237064, 01222523 
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Kære
 

I "j'orum for socialistisk analyse og debat" holder vi et første offent


ligt debatmøde. Og vi vil være glade, hvis I vil bringe nedenstående mø

deindkaldelse og/eller annonce (som vi desværre ingen penge har til) i 

avisen. 

Til mødespal te: 

"Debatmøde om "De venstreintellektuelles funktion i dag". 

Oplæg ved Niels Bredsdorf, Benito Scocozza og Poul Peter

sen. (Ihristianshavns Beboerhus tors.d.4.februar k1.1930 • 

Arr: Forum for socialistisk analyse og debat." 

Eller som annonce: 

"Offentlig møde om: 

Socialistisk teori og praksis i dag 

om venstreintellektuelles bidrag til 

80-ernes og 90-ernes socialistiske 

paUtik. 

Oplæg ved 

Poul Petersen. VS 

Benito Scocozza, KAP 

Niels BredsdorI', tidsskriftet Kurasje 

Tid: torsdag 4.februar kl.19 30 

Sted: Christianshavns Beboerhus 

Arr: Forum for socialistisk analyse og debat. " 

Mange hilsener 

Kalle Birck~Madsen 

Bragesgade 18, l.th. 

2200 København N 

01-1.31.37.88 
, 



n!:'orum for socialistisk 

analyse og debat"/ 

Kbh 19.1.88 

Til 

Poul Petersen, 

Niels Bredsdor~ og 

Benito Scocozza. 

Først og fremmest rart, at I vil deltage med et oplæg til diskussion in

denfor Forum: ~d~.!L.'!-~_4~~~.bEU.a':'.k..1:.~93~_~ Beboerhus... Ch:r:.i~_t~::n~havns 

Den nærmere præcisering af temaet - ud over hvad I allerede har fået (31. 

12.87) - falder os svært i planlægningsgruppen, idet det er et møde, der 

indgår i en ny sammenhæng, der endnu langt fra har fundet sine organiske 

samfundsmæssige ben.
 

Men mødet annonceres i Arbejderavisen, Klassekampen, Solidaritet, Socia


listisk Weekend og Information med titlen
 

"De venstreintellektuelles funktion i dag" i en kort udgave, 

og i en lang som 

"Socialistisk teori og praksis i dag - om venstreintel

lektuelles bidrag til 80-erne og 90-ernes socialistiske 

politik". 

Skal vi alligevel prøve at kredse genstanden ind, så er debatgenstanden 

ikke først og fremmest alment om teori og praksis; men snarere hvad en hi

storisk tilgang/indfaldsvinkel på venstrefløjens rum og situation i dag 

stiller af udfordringer, krav og perspektiver for praktisk socialistisk 

politik, specifikt for de venstreintellektuelle. Dette indbefatter også 

overvejelser over, hvor skillelinier 'i dansk politik i dag går, og hvor

dan disse bedst kan gribes og internt på venstrefløjen udnyttes fremover. 

Selve begrebet om "venstreintellektuelle" kan også stilles til debat. Har 

det overhovedet (stadig) en duelig samfundsmæssig genstand, eller er det 

aktuelt et legitimationsbegreb for marginaliserede teoretikkere, der har 

svært ved at komme ind på kamppladsen - og i givet fald, hvor er denne. 

Spørgsmålet om aktuelle alliencepartnere stiller sig her, og ligeså pro

blemet om organisationsstruktur (indplacering i billedet af partier, be

vægelser og fagforeninger). 

I har selvfølgelig frit spillerum for, hvordan I kan gribe temaet an. 

Har I spørgsmål eller tvivl går vi gerne ind i en snak herom, lige såvel 

som vi gerne vil fungere som koordinator mellem jer. 

på forberedelsesgruppens ve~ne LCAfu \ju.d\,UA.~t-.v~-
John Andersen, 01-308390 Arbejde 

. . 
Hvf Frederiksh",; ,228. 24~O SV 

01-150520 Kalle Birck-Madsen 01-813788 
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Kære PsykologNyt 

Vedlagte nonprofitable og psykologi interne notits fra FORUM 

vil vi meget gerne ha' bragt under meddelelser i førstkommen

de nummer af PsykologNyt. 

Mange hilsener 

Kalle Birck-Madsen 02B79 
Ua-Uq ~~·LlM~ 

Bragesgade IB, I TH 

2200 København N 

ol-Bl. 37 . 88 



F'ORUM / Kalle 

REr'ERAT A!" "ORUM-MØDE D. 8.1. 88 I STUDENTERHUSET • 

Vi var desværre ikke så mange på sidste redaktionsmøde - og slet ikke 

så mange samtidig. Men det er ved at ligne et blad - FORUM nr.2-3/1987-88 

- hvis vi tager hånd i hanke med det den kommende tid. 

Vi besluttede, at til næste møde 

skal det mulige være færdigt. Dvs hvad der er af oplæg, der skal færdiggø

res·, oversættes og/eller skrives ind på PC skal være færdig til denne dag. 

Helst også kopier af det indskrevne til uddeling bland gruppens medlemmer, 

så den endelige finpudsning kan finde sted kollektivt, for de indlæg hvor 

dette er på tale. 

Derfor også en opfordring til allerede nu at kontakte Pernille for brug 

af PC, idet tiden er knap, og det kun er godt at vi bruger den om dagen 

fra 9-17. Længere fremme i referatet kan du se en oversigt over, hvad der 

er til bladet denne gang, og hvem der står for hvad. Og hvis ikke du kan 

nå det, så gi~ det videre hurtigst muligt til en anden aktivist. 

Der blev ikke snakket egentlig deedline. Men et forslag fra mig om næste 

møde igen opsætning søndag d.31.januar fra kl. 12 hos Pernille, så det 

er trykkeklar til man d.l.feb. Hvis trykkeren også kan, kan bladet tages 

med på seminaret, til hungrende semesterstartere, ~yskland osv osv. 

Dagsordenforslag til d.25.jan.88. 

ol - velkommen ved frøken klokken 19 

hvor står vi med det konkrete arbejde omkring indlæg 

- ressourcer i gruppen, hvem er med og på hvilken måde 

- snak om redaktionel linie, opsætning og leder, og hvem arbejder videre 

med hvad til næste møde
 

praktisk omkring adresse (Jesper er flyttet), nummerering, deedline
 

dette nummer (trykker), deedline næste numre mv
 

- hvad skal også laves til dette nummer, så der kommer en helhed af liv 

ud af det, og hvem laver det forskellige 

- PR-profil for dette og kommende numre 

- distribution 

- trykning " 

- generelt om hvordan et kontinuerligt, entropilavt bladarbejde kan fore

gå (hvor har vi base aktuelt, på lang sigt, hvordan får vi en hurtig 

kommunikations gang , uddeling af ansvarsområder osv osv) 

- indlæg til næste numre 



INDLÆG:nsvarlig træk&hiv indskrivning 

- forside - en tegning eksisterer vist 

- Leder - disk af indhold d.25.jan 

- art af Morus fra Fulda: oversættere Jørn, 

Jesper, Danny, Inge 

- art Frigga - er oversat, kopi til Frigga 

- art. soc.psyk. bestemm. af ano.nervosa 

- midterside om Krit.Psyk.vejviser (grupper el. 

udgivelse-r ) 

- opfordring opgavebib - er lavet men hvis P&T's 

opgave bringes som oplæg/indlæg skal 

den laves om 

- art. Hysse&Mugge om terapi - der skrives på de 

- art. K.Hauser - er oversat, men mangler en en

delig samlet finpudsning 

- indlæg fra Fulda 

- ref fra 7.KP-sem, måske noget Fremtidsværksted 

også 

- art "emokri tik" Torben&Pernille 

- boganmeldelse af "Forsvr for fornuften" - færd 

- art fra T-om&Beth fra seminaret - færdig 

- forkortet oplæg fra Ejvind Risgaard om "Kollek 

tivitet - drøm eller transformation?" 

Hysse 

Jesper 

Hysse 

Pernille 

Jesper/ 

Jørn 

Kalle 

Hysse 

Kalle/ 

Pernille 

Kalle 

Jesper/ 

Kalle 

Pernille 

Hysse 

Danny 

Kalle 

Hysse 

Jesper 

Jørn 

Kalle 

Hysse 

Kalle/ 

Pernille 

Kalle 

118111 e 

Pernille 

Hysse/ 

Pernille 

Jørn 

Kalle 

Generelt skal vi også finde illustrationer, undersøge om der er plads på 

SR for opsætning den valgte dag mm. 

" Endelig er det også vigtigt at vi allerede fra starten af skriver ind 

det rigtige format (linielængde, sidelæmgde, skriftstype). 

i 
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 KDLLE'Crl V E
 

OM 

"Stor og småt; et hjem udenfor storbyen, på Sjælland, måske 
Køge-Ringsted-Roskilde egnen; Afstand? helst ikke behov for 
en bil, og ikke længere væk end det stadig er muligt at ha' 
god kontakt til Kbh; 
Et sted at bo, leve og arbejde - også udenfor; et sted hvor 
man kan leve af at være kreativ/produktiv - med de nødvendi
ge lønarbejderkompromisser; et sted med ide i; 
Et sted med børn, for børn og alle dyr; levende musik; lokal
politisk arbejde; sport; kogekunst og se.lvforsyning med grønt
sager, po t mv". 

Vi er nogle stykker, der har forestillet os ovenstående. Tilsammen kan det 

næppe rummes fuldt ud under samme tag; og hertil kommer så også, at nogen 

forestiller sig at lave et kursussted, være plejefamilie eller socialpæda

gogisk kollektiv - andre har ikke specifikt disse interesser selv. 

Og hvad der egentlig søges af hver enkelt er også under udvikling. 

Derfor prøver vi at tage det, der er, på ordet: søger steder og søger sam


men med andre, der også har drømme i den retning, der umiddelbar gi'r os
 

selv mening her-og-nu.
 

Måske kan vi som en gruppe fælles finde "slottet", hvor der er flere sær


skilte bogrupper med eget indhold indenfor samme helhed; hvor det store
 

det små og de forskellige interesser kan nå hinanden, bruge hinanden - ud


viklende;
 

måske vil vi på vores vej selv opdage steder og afklare drømme, der netop
 

modsvarer det man vil med enkelte andre i gruppen, hvor gruppeprojektet så
 

kører videre, medens man selv etablerer sig;
 

måske .........
 
Vi bruger hinanden til at finde muligheder, finde afklaring; til at få vo

res drømme om noget andet end hvad er gjort virkelige. 

Og vi mødes hver 2. søndag aften kl.19 - ulige uger - i Stude.nterhuset, 

Købmagergade 52. 

Gå med, brug det, til dig. Mange hilsener "de nuværende" -? se videre

i 
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Kære Information/"Nye Bøger". 

Vi er en gruppe psykologer/psykologistuderende, der har lavet et nyt 

tidsskrift. Det sendes hermed til jer. 

Selv vil vi gerne, hvis følgende kunne bringes under rubrikken "Nye bøger": 

"F'ORU~; nr.l, 1987. 68s.20,00. Abb. 3 numre 50,00. Eget forlag: 

Morbærhaven 21-58, 2620 Albertslund. Giro: 7504144. Tidsskrift 

for Kritisk Psykologi Teori & Praksis." 

Mange hilsener FORUM v/ 

Kalle Birck-Madsen 
~ ~1Ak·Wf·~
Bragesgade 18 

2200 København N 

01-813788 
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Pa baggrund af dette er der vel ikke noget at sige til at r~det 

til konen lyuer:"Bliv f<>.lrøig så hurtigt som muligt, gør kun det 

allerhøjest nødvendige og geni seriøs! teten til du er f~rdlgl" 

I·:ed tlåb om al t godt for fremtiden fJ<:i Jeres studie som 
kunne være så spændende. 

Kærlig hHsen 

~Å [S."..ed!~-d:'-'--

~. ~ 

~ R13~ l K' S L- I -JiE'RA-1 U1<. 

Alt tor mange tagkr~!X; ~ke opgsver/projOkter!alternatlv-akrlfter 

- hvor ubetydelige JS 3a Cha sga,... , v.re 1 sig selv - nAr ikke nok ud til an

dre, til nogen; enten tAr de lov at Bamle støv på egne bylder, eller også gør 

den ødelllggende selvcensur " 0m det nu er godt nok" ait til, at kun fA nære an

dre stifter bekendakab ~~~~~~ )r:ft,~~dkorn. 

" <l'l"',"fQ'IDet ml der rådes bod pl.
 

RAr kritik altid bar en genstand i'det fænomen, der er pi tals, s4 slutter kri 


tikken tørst, nlr den kritisable genstand er bragt praktisk videre J bevæget t1l
 

en Dy kritiktorm, hvor de mere positive og produktive udviklingsmuligheder dom1


narer i det t~lles langsigtede perspektiv af udvidst værensfylde.
 

Ethvert lille hip hert11, der ikke blot reproducerer den bestAende destrukt1ve
 

totalitet, bar betydning. Og det 1 den form, at kan vi skabe en egen-kultur, en
 

modmagt af alternative kvaliteter for morgendagen, si vil vi ogeå umiddelbart
 

produktivt kunne trække pI hinandens ressourcer til at ni/fA den.
 

Dermed vil vi ogel som psykologisk faggruppe aktivt kunne medvirke til udviklin


gen af en samfundsmæss1g psykologi - netop den psykologi, der afdækker, afsler~r
 

oS ~dre'er perspektiverne i d~t samfundsmæssige liv, der kun kender undertryx


kelse, udbytning og fornedrelse som fortid.
 

Et rødt projektbibliotek er et af midlerne hertil. ht af de midler, der kan gør"
 

at vi kan stille OB pi skuldrene af hinanden og arbejde videre derfra, hvor an


dre midlertidigt stoppeds.
 

Rod derfor dine gemmer igennem. Find alt det, som enten vil Daset, eller Ba. 
har villet noget med. Tag en kopi. Og tag det med til Kritisk Psykolos18t Sa 
nar i næste weekend. Hvia du ikke har tænkt dig at komme her, BA kan du øend 
til: 

Studenterhuset! 

Forum 

Købmagergade 50-52 .- ~ 

-,j1150 Kbh K 

t 
••;c;\eller du kan kontak~e undertegnede for nærmere. ~~~ 

I ferate omgang er det i Studenterhuset, at vi vil prøve at hal projektb1bl~ 

ket. Og så snart der kommer mere hold på det praktiske, vil du høre neraere "t 
hvordan det kan bruges • .2&: vil du være med i arbejdet, kontakt OB. 

K.H. Inge 01-812798, Kalle 01-813788, Jesper 02-450554, Torben 01-627671 os 

Pernille 01-222523 

~r 
..\-, ''>i 

'A 

.-----.-·~..:,.Ir:r\R M= ......--..------..••----....~ '!i"'"'\tJ,["..=-.:-.r.r:_-:.~"iUV - ~-_..--..---- -

~:..  .:"'.:"'_~..';I,...'III
-r.:'.I_-== 

[)o;r,s I 

~."t n'~" ~ ~ 

t" JUl t,," 110 11 ·1 

" Innt t,.,;'~ ~ ",,~ 
a~f~rdstpr~peutisk~renin9. 

rfte • .i'll~sprogram; f.J";· A 
. • l) 

r,·", 

[Jr,t,,: 

ro.tf·"': 

"';l··L",I~~pnrr-ti<~ ~,~'n p€' t·,p.h1:.n{.1f8tng af t'/.:;ngsr,,::·urose-r, .. 
·,~r,d·r! rh r\~ IJ]nis~' psykolog Per Bech. 

f'1\I',.--I.,.~! ,j"n 1~" r,ftnhf'l'" jQf:7. I<l~ 19.00-22.00. 
l, ol. l F·'-·I fil rO,,) Ir"'"""n91 RJ"r-rp'J~.;\r·do;;. Sidevej 4, 2500 
\! ." l ~. : 

f r",-," 

D<'It,·,: 
.st-~,d: 

C.ml,. I~'r I ~1"'I'f,,'I'f,r.,"')',dl],,'.J 0f (lvp.l~væ']tige b"r"n 
'-I~"r:,,-,··"'·' ,-,f ter" 1""''  r';l, f(·d<np. 

II ,(,d.~,,· 'rt',. [l',r)',". YdE' Dg st'.I':l.r''S'lch. JE'tte 
( h .. 1 ~ l' l' r, ,. ". 
Cl)"'dr~Q d.',-, ,'l "r"."'(f,I:"'l~ 1'~:~:7. f(l. 19.(H)-2Z.00. 
D,;,","I p,.." c,le.') r("1r~>ni\·,g, BjprTF'g,;r.al~ds Sidevpj 
Va l t, 

samt gen

øvr'e 

4, 2500 

! 
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" 

,~ '-""I"P)·",.,f,., "',' ~'r .),-",ti", ,"log vand kan købl"s. 
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Kbh 10.9.87 

~ k ,~t.ed ~~ ~,.!f,f ~ 
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Kære Studenterhus. 

Vi er en gruppe psykologistuderende, der godt vil lave en akti

vitetsgruppe omkring studenterlitteratur. Vi kunne godt tænke os 

noget "læsestof" i huset, samtidig med at vi oplever et behov for 

større formidling mellem de studerende af de studerendes egne pro

jekter. 

Vi er allerede gået i gang med at indsamle fagkritiske og fagpoli

tiske opgaver & projekter på eget fag. Og vi tænker, at dette kunne 

være en start til, at der på lang sigt kunne komme en egentlig læ

sesal & studenterbevægelsesbibliotek i Studenerhuset. Andre fag vil 

i hvert fald lettere kunne lade sig inspirere og gå med i arbejdet, 

hvis der allerede bare er lidt i forvejen. 

Vi vil derfor godt anmode om at kunne bruge et af rummene i huset 

til opbevaring/brug af det - forhåbentligt stadigt voksende - mate

riale. 

I første omgang forestiller vi os - i samarbejde med Regnbuen, som 

nogen af os allerede sidder i - at sætte en hængelås på døren til 

et af rummene. Og så ha' åbent en enkelt dag eller aften om ugen. 

Lokalet vil selvfølgelig kunne bruges af andre også - bare de tager 

ansvaret for materialet. 

Vi regner med, at vores mand i bestyrelsen - Henning R - argumenterer 

for det selvfølgelig i ovenstående bette anmodning. 

M!Wge hilsener 

Kalle, Torben, Jesper, Inge
I 

og Pernille \ 0/- C61.27.'lg 

01- '1."11..'":1-1 



Kalle Birck-Madsen 

RZ, Rådmandsgade 45A1 

Ko I- L-E: K <rI v AN NON C. E. 2200 København IT 

01-85.04.55 ! 01-83.57.Q 

Jeg søger en ræverød og følsom kollektivgruppe. Jeg kan nogenlunde finde ud
 

af min faglige og politiske praksis - alternativ rådgivning og psykolog


organisering, fagforeningsarbejde og Thy-lejren - og også af den helt per


sonlige med kærester eller ej, inderlighed og pot & øller.
 

Men jeg kan ikke finde ud af min boform - både for det nærmeste og for langt
 

fremover. Det er blevet et problem, der står mig i vejen. Bar boet ene - i
 

byen Bom på landet; på politiske klubværelser, trad. kollektiv med privatvæ


relse, hvor man træder ud i en offentlighed!"fælleshed"; og er nu endt op
 

at ha' boet l~ år i et funktionsopdelt kollektiv.
 

Jeg kan godt li' det sidste - det er i sig selvet givende fuldtidsarbejde'
 

at bo sådan - men det fungerer bare ikke her for mig længere. Og jeg har ik


ke helt tjek på hvorfor. Måske er det at gamle forståelsesmåder - uforeneli 


ge interesser, forskellige tærskler, for lidt fælles - ikke duer; og nogen
 

gejst på at udvikle nye kan jeg ikke finde inden for disse rammer. Det vil
 

jeg ikke finde mig i.
 

Derfor vil jeg noget andet. Noget i tankerne?	 marts 

KoB.Kalle 



Enten har du selv bedt om et nummer af FORUM; eller også er 

der een i bladgruppen, der har en forestilling om, at dette 

nye blad om kritisk psykologisk teori & praksis måske kan ha' 

eller få din interesse. 

Fra bladgruppens side håber vi meget, at du vil gi' bladet en 

chance; og især også at du vil være med til at sætte dit præg 

på det kommende; at du gennem feedback, kritik, indlæg og frem

stilling af nye veje i-og-for praksis vil medvirke til et kær

ligt og solidarisk indhold i det omfattende socialistiske per

spektiv, der ikke er til at komme uden om - hvis også dagen af 

i morgen skal rumme betingelser for liv og for kvaliteter åf 

menneskelig livsfylde; en udvikling af det perspektiv, hvor 

hjerter tænker sammen for hinanden. 

Kan bladet bare yde lidt bidrag til socialismens voksen vide

re og slagkraftig ud af det nærværende, så er noget væsentligt 

nået for hver dag, der skabes på ny. 

Vi håber også, at du vil støtte op om ideen og bladet ved at 

tegne det abonnement, der sikrer en grad af økonomisk bagland, 

men som også muliggør en hurtig og stabil distribution af 

FORUM. 

Mange hilsener 

Bladgruppen 



KBH 27.8.87
 
~ ~~ 0/1-/

""" -'r_o ,~o"o 
Vedlagt en kritik af oplægget "Kollektive forforrner •.. " af Ejvind Riis

gård, sam er en midaldrende fyr jeg rrødte på et rnassagekursus, og san jeg 

prakkede et nUIl1ller af Forum på. 

UIniddelbart tænker jeg, at når nogen gider skrive til bladet, forholde sig 

til indlæggene heri, så skal resultatet heraf også bringes i Forum. 

Ved næste tanke tænker jeg på indholdet. Kritikken er (vel) relevant på sine 

pramisser, men det er også samtidig en kritik uden nogen historiediIænsion . 

som da også afvises som spekulativ med argurrentet, at der "ikke findes no

gen kilder" for dyr-menneske-overgangsfeltet; - et argurrent, der hverken hol· 

der teoretisk eller praktisk, idet det er et realhistorisk faktum, at over

gangen har fundet sted livspraktisk. Derfor oplever jeg også at oplægget 

fremfor at bringe kritikgenstanden "kollektivitet" videre, blot afviser den 

resignativt - og spekulativt, skolastisk. 

Ikke desto· mindre er oplægget relevant som et indblik i en stadig mere al 

mengØrende defatistisk bearbejdningsform af samfundsmæssige rrodsigelser ford~ 
der harH~~t sig fast i svingdØrslogikken af arbejde, familie & fritid på 

den ene side, men som på den anden side også er blevet "svigtet", koblet 

af venstreflØjspraksisforrrer qua disses manglende alternative kvaliteter for 

et stadig mere aktivt liv ind-igennem-alderdormnen. Med opgivelsen af klasse

kamps-standpunktet, samtidig med at betingelser stadig er problematiske, u

sikre eller truende, så trarler også holismens projekt om "fælles ensomhed" 

da også frem - et mellemlagsprojekt , der vel er marxismens største trussel 

på lang sigt!. - hvorfor en konstruktiv praktisk kritik heraf er ret så vig

tig. 

Hertil kanrær også, at ovenstående problemstillinger vil vi møde i Regnbuen 

og da oplægget explicit forholder sig til centrale standpunkter i vores ar

bejde, så vil det måske ikke være så tosset at tage en fælles snak om det el 

dag. 

For en ræverød front. Go' læselyst. 

Kalle 



Vi er to fyre, 

el
 
der har interesse i at starte en mandegruppe op. 

De målforestillinger, vi har, er ikke særlig precise, men vi forestiller os 

noget med: ~ .et arbejde omkring at finde en positiv mande-retning på konflik

ter af personlig og faglig karakter; - at få støtte til et opgør med de for

forhold ved ens manderolle, som spænder ben og stiller sig i vejen for anden 

praksis; - at få skovlen under de ofte sterile og overfladiske ~til ~ forhold. 

Det er ikke en terapigruppe - hvad det så end er for noget! - vi har interesse 

i, men mere en slags basisgruppe, hvor vi kan støtte og lære at bruge hinanden 

og hinandens erfaringer. ?erspektiv? tja - ændrende indgriben og ikke kun en 

anden "forståelse" af det at være mand, hvor vi begge har den faglige inspira

tion inden for dm "kri tiske psykologi". 

Har du lyst til en snak om en mandegruppe, så mødes vi tirs 3D.april kl 1930 

i "Rosa", Nørregade'393 • Eller du kan ringe til os. Kalle!145615 og Tom!577378. 
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Jeg vil gerne ha' trykt mit øpeciale om op"men jeg har ikke en klejne til 

trykD1Dg/kop~ering,o.gvedheller ikke, bvormeget der er intereese i det. 

Hvis du vil være med på et eksemplar, ø4 giv mig besked inden d.22.marts. Pri 

sen bliver 50,- eller BO,-kr ud fra, om det antalsmæssigt Til kunne betale sib 
at trykke det fremfor kopiering. 

Superkort handler det om terapiarbejdel stort og småt, historisk og logisk, du

.tig for de involverede - eller restriktivt undertrykkende. Det er brugsVErk 

til kritik, og til kritik af de betingelser, der bygger terapi op, fastholder 

det - fremfor eller på bekoetning at fælles kollektiv-personlig udvikling og 

livsfylde. Og dette også i terapiarbejdet. 

Specielt handler det om 

- hvordan det er muligt at komme til klarhed over, hvad terapi er for en f1lillq 

- hvordan terapi hietortek har udviklet sig fra dyriske forformer over det sam

fundemæssige og dettes klasse- og statsformer for tarapiarbejde til mulighede~ 

1>8 tor konkret at tage de involveredes (terapeuteIl'OJBoilrhaarires) egne stand

punkter og liv8perspektiver alvorligt for fremtidslivet efter/udenfor terapienj 

- og om hvordan marxiamen - brugt dialektiek på sig selv i forhold til .onkre

te genstanden- formår at udvikle og stille problemer, der i deres løøning pe_ 

ger ud over det nærværende begrænsede og undertrykts liV, 80m terapi og 1000 
. andre fænomener har BOm arnested. 

K.H.	 Kalle Birck-Madsen 

Rådmandsgade 45A1 

2200 KBH N 01.B5.04.55 
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Min drøm om huset er, at vi mindst køber forhuset 1,11,111 og baghuset I. Og 

måske i samme forbindelse får betinget os forkøbsret på forhuset st og baghu

set st,IItil brug for senere kollektiv produktion ud af huset. 

Min næste drøm er en organisering af huset, der ikke gentager vore forældre

generations fejltagelser, ej heller lægger sig i forlængelse af statskapita

lens pres om simpel egenoverlevelse gennem svingdøren af lønarbejde ~ privat

familie/forhold; men rom aktivt åbner op for nye muligheder og personlige res

sourcer. 

Kollektivet.
 

Drømmen handler om, at husets grundlæggende akse bliver fælleshed; og dette
 

således at der er tre typer af rum; delarbejdsrum, lokali t,etsrum. og p:,rup.pe

rum.
 

nelarbejdsrum er aktivitetsrum, hvor indenfor hver enkelt har en privat plads/
 

hjørne til private ting, skrivebord mm.
 

Lokalitetsrum er rekreationsrum, hvor indenfor hver enkelt har en privat plads/
 

hjørne til seng, tøj mm.
 

Og grupperwn som fælles projektrUm,til musik&teater, tegne&male, værksted,
 

fællesstuer, køkkengrupper, fælleskøkken, være-alene-rum; børnerum mm; altså
 

rum man )looker sig 'ind på, nå:r'" man, har en aktivitet til grupperummets egenart.
 

Tre typer af grupperum kan udskilles: a) til fælles aktiviteter (musik, dans
 

osv), b) til egne aktiviteter (a la RZ's "Privaten/Bolleren"), og c) til pro


jekt " privatrum" (a la Martin værelse, som et rum/sted for den enkelte eller
 

flere for en større eller mindre tid).
 

Den enkelte person.
 

Alle vil således kunne have et privat arbejdssted i et delarbejdsrumj en~


vat sengJslapperhjørne i et lokalitetsrum; samt større eller mindre dele af
 

grupperummene,,·og dvs ,permanent dele af·'grupperum af type a,og enten at kunne
 

benytte grupperum af type b en dags/dages varighed eller grupperum til projekt
 

privat-værelse (type c) for en længere eller kortere tid.
 

Og al dette set i et tids- og proces-forløb, hvor nogle over tid permanent vil
 

ha I tre steder for dem selv; andre kun to men med,muligheden for et tredje øje


blikkelig - alt sammen ud fra forholdet mellem hvad hver enkelt pn har brug
 

for, og hvad huset kan klare eller stiller af krav til den enkelte.
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Forholdet kollektiv og person.
 

Tilbage er at finde et brugbart forhold mellem indretningen og fordelingen
 

af rummene på de respektive kategorier af delarbejde, lokalitet og grupperum
 

i forhold til de berørte. Det er proces, der kun kan lykkes med et bevægeligt
 

forhold imellem dem.
 

Men hvor skal de ligge, hvilken karakter skal de ha', og hvad skal det forholds


mæssige antal være imellem dem?
 

Og jeg vil da godt lægge ud med mit. Og har derfor tegnet mit behov ind på
 

skitsen.
 

Det er et slags mindstemål for min drøm i praksis - ikke i forhold til den
 

valgte placering, som ikke er afgørende for mig - men i forhold til den ramme
 

om mit liv, som jeg produktivt drømmer om at kunne fylde ud for nærværende. ,
,
 

Dette er også en drøm om at kunne blive, leve og bruge huset for i hvert fald
 

nogle år (lt- 3 måske) frem.
 

Men er der intet af min drøm overhovedet, der finder praktiske ben at gå på,
 

her i huset, så oplever jeg det som realistisk for mig (men ubehageligt)) at
 

måtte satse på (via RZ) og prioritere alle mine kræfter på at sagsøge Egeskov
 

for tabt boligsted - så jeg hen ad vejen kan få i det mindste mit indskud med
 

mig og tid og rum til at finde et andet sted at slå mig ned. Og dette er vel
 

af en tidsramme fra i morgen af og et års tid frem. Jeg melder mig ikke ud af
 

huset, hvis jeg står alene med min drøm; vil stadig gerne lave noget i forhold
 

til det, men jeg vil prioritere bevidst at bruge tid på mine egne - så ander


ledes - fremtidsudsigter.
 

Liv og håb.
 

I folkemunde hedder det, at hvor der er liver der håb. Jeg oplever det nok li 


ge omvendt: jeg har håb, men ikke meget (socialt) liv at ha' det i. Jeg bliver
 

også modløs, når jeg tænker frem om processen, som vi som hus går ind i. Kan
 

ikke eliminere den - og med kage i egen kollektivgruppe er den også svær at
 

komme ud af.
 

Og med min drøm kan jeg føle mig marginaliseret - på vej mod en udgrænsning 


når jeg minder mig selvom, hvilke interesser jeg indtil nu har hørt udtrykt
 

fra jer andre. Men et eller andet sted er det altså også OK. Det vil bare være
 

fandens ærgerligt, at vi på den ene side har muligheden/mulighederne for at ska


be noget kvalitativt nyt og bedre end-hidtil - mens vi på den anden side måske
 

bare ikke formår det nu.
 

Men hvor der er liver der håbl
 
Kammeratlig hilsen Kalle 
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FOR EN AFKLARING AF DET NUVÆRENDES PRINCIP. 

Stormødet i går kunne jeg ikke komme til. Drøn-ærgerligt. Men nogle småtankel 

gjort forinden har jeg brug for at gi' videre. 

-0

Bål og brand - og ydre kulde af forskellig art - er der her i vores lille 

sted. Måske mærkes det; måske står man endda i det; eller måske vil man slet 

ikke ha' noget med det at gøre, fordi det drejer sig om noget andet for ean; 

sller noget tredje og fjerde kan være mere vigtigt. 

Hvem ved egentlig, hvad der foregår her for tiden, og hvad det hele drejer 

sig om? Tja. Svært er det i hvert fald - og det tilsyneladende uafhængig af 

placering heri, tilfløjne informationer mv - at komme til klarhed herom. Nu 

skal der være stormøde, og det forlyder, at her/nu må tingene op til diskus

sion. 

Hvad er det da, der kan - eller skal - stå til diskussion? 

Til diskussion kan vel kun overordnet stå, hvordan det går os SOffi storkol

lektiv i vores bestræbelser på at forholde os til den sociale situation, som 

vi alle - kollektivgrupperne såvel som hver enkelt her indenfor - personligt 

står i. 

Der kan være uenighed herom, om at det ovenstående er vores centrale kerne; 

eller det ovenstående kan opfattes som så selvindlysende, at der ikke er mere 

at sige hertil, altså at diskussionen er overflødig. Og hvad angår uenighe

den - ja hver kan jo ha' sin mening, og så er den potte tilsyneladende ude. 

så enkelt vil den opgave, som huset for nærværende og fremtidigt er stillet 

overfor at løse, næppe tage sig ud. Vi står nemlig med et kollektivt problem 

- købe eller boligretssag Om lovliggørelsen af vores lejemål gennem konverte

ring til beboelse - som hverken enkeltpersoner eller kollektivgrupperne iso

leret fra hinanden kan løse. på godt og ondt er vi blevet afhængig af hinan

den for blot at fastholde en boligsituation. 

Gamle dage: adskilthed og suverænitet. 

Tidligere var det muligt - qua den defensive strategi om ikke at gøre noget 

sålænge andre (ejere og myndighedeF~7tRRe gjorde noget - blot at koordinere 

de enkelte kollektivgruppers eksterne handleskridt ift huslejeforhandlinger, 

varmeafregning mv. Ofte forblev samarbejdet udadtil mellem kollektivgrupper 

på det formelle informative plan, andre gange etableredes adhoc-grupper, 

når stillede problemer for de enkelte kollektivgrupper syntes at kræve en 

fælles profil. Og i forhold til det daværende ydre tryk har det tilsyneladen
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de været tilstrækkelig at nøjes en sådan koordination mellem i princippet 

adskilte Iivssammenhænge. 

Dette betød igen, at de enkelte personers og kollektivgruppernes praksis ift 

huset som sådan alene var et eget - deres eget - anliggende, hvorfor det og

så for husets aktivister har måttet dreje sig om en slags ydre tilpasning 

til hinanden. Mindste mål for hvad der kunne samarbejdes om måtte respekte

res - ellers opløste. samarbejdet sig selv. En effekt heraf er at de enkelte 

kollektivgrupper enten er blevet tilstået eller selv har påberåbt sig suveræ

nitet over egen forholden sig ift huset, når der meldte sig problemer, der 

skulle løses, men umiddelbart ikke kunne løses indenfor rammerne i fællesskab 

Adskiltheden har mao defensivt kunne reproducere sig som suverænitet. som 

overherredømme, hvorunder andre har måttet indordne sig, eller skride. 

Tabuer: statskapitalisme og proletariat. 

Det er ikke længere helt så umoderne at snakke venstrefløj og socialistisk 

strategi. Måske fordi den platte latterliggørelse heraf næsten på forhånd 

afslører sig selv som for tom overfor, at der ~ problemer, der ikke længere 

kan løses gennem benægtelse eller alene gennem henvisning til løsning gennem 

den enkelte selv. Dette er man nemlig i forvejen typisk henvist til. så der 

er ikke noget odiøst eller mistænkeligt i ovenstående om adskilthed og suve

rænitet - ikke andet end at det viser hen til den centrale dimension for et 

liv under statskapitalismen, hvor venstrefløjen er svag ved stadig at stå i 

stampe: at det i sidste instans er ens eget anliggende at magte sit liv - at 

klare arbejde/uddannelse/bistanden, bolig, par&kæresteforhold, druk&pot-pro

fil osv osv - men selvfølgelig kan man satse på at bruge hinanden til fælles 

bedste. Det er imidlertid umuligt at forlade sig herpå: at mit problem også 

er et problem for dig og omvendt. Og dette på trods af, at vi er dele af sam

me helhed. Bortses der fra, at vi er stillet ulige med de interessemodsigel

ser dette medfører, så er der dels en nedre grænse for hvad andre kan og vil 

medvirke til, og dels - som det centrale - indeholder de sociale betingelser 

qua priva"eJendommen ikke a priori et fællesskab. Dette må hele tiden genska

bes, skabes på ny, på ny, på ny... Eller også går fællesskabet under. Der 

er også veje her imellem at leve og gå under: det typiske at overleve. Og i· 

forlængelse heraf det dagligdags typiske , at nogen marginaliseres indenfor de

res livsrum - de får lov eller tvinges til at løse problemet med deres lidel

sesfulde eksistens alene. Dette uskyldiggøres endda ofte i dagligdagstale: at 

hyn vist flipper for tiden, ikke er til at komme i nærheden af, eller kons"an: 

virker afvisende. Nogen gange dukker så den lidelsesfulde eksisstens op 

igen inden for den samme ramme, med nyt mod og nye erfaringer - i hvert fald 

eksistentielt. Eller også finder der en endelig udgrænsning sted: den berørte 
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m~ søge andre sociale græsgange at søge overlevelse indenfor. Ingen vil vide 

af vedkommende længere. 

Alt dette er kendt. Det gentager sig dag efter dag, fra tid til anden med 

større eller mindre styrke, men med en s~dan kontinuitet og intensitet, at 

det virker "naturligt" for personligt liv overhovedet. Statskapitalismens 

naturlov er det i hvert fald; det er det bestemmende princip, når og hvis 

det ikke er muligt at forholde sig til og gribe det ~g de problemer i de 

kollektivt-personlige livsbetingelser, der er fælles, eller som kun kan over

vindes/løses ved fælles kraft. 

Udviklingen og brugen af den fælles kraft er dog alt andet end en spontan 

proces. Det er ikke hver dag Rådmandsgade mærker lette flyvende fødder og 

sjæle og sind, der bare indtager livet gennem fortryllende skønhed i sig selv 

til andre ud fra ovenstående type fælles kraft. Næh - Rådmandsgade må for det 

meste nøjes med de spon~ane glæder af at blive forelsket i en enkelt anden, 

~a' snydt bistanden eller at ha' lånt en halvtresser på ubestemt tid ~ altså 

de dage, hvor det virkeligt går godt for nogen. 

Som sådan er den kraftigste af alle glæder (trippet langt overlegent idet 

virkeligheden er med) typisk fraværende, men dog også opgaven at skaffe. MeL 

når ikke betingelserne strukturelt-spontant lægger op til det, m~ hver enkelt 

hele tiden også ha' med, at det hele i sidste instans alene drejer sig om sig 

selv. Derfor m~ der også konstant finde en gensidig tilpasning af hinanden 

sted, idet konsekvenserne af at tage indholdsmæssige konflikter op og løse 

dem ved at føre dem til ende, umiddelbart virker uoverskueligt og dermed tru

ende. "/{Jan ved hvad man har osv osv". Og egentlig haves ikke det, som det he

le drejer sig om. Det er Traværende, det mangler endnu. 

Og huset her er vel karakteriseret af skæbner, der ikke har meget mere end 

flade - hvis nogen - kapitalfordele og indre lænker at miste, den moderne 

proletar. 

Lidt samling. 

H~nd i h~nd med den ydre tilpasning, suverænitetstankegangen går derfor og


s~ den indre tilpasning af sig selv til betingelserne. Det bliver en måde at
 

overleve på inden for betingelserne. Men dog kun een af flere måder, ligesom
 

den kræver bestemte betingelser for overhovedet at være duelig som overlevelse
 

Den kan siges at kræve betingelser, der aktuelt ikke presses eller umiddel


bart trues udefra.
 

Men disse betingelser er ikke til stede for huset i dag. Derfor må suveræni


tetstankegangen opløses, overflødiggøres eller erstattes af noget andet. Og
 

dette både af og for hver enkelt, som af og i de enkelte kollektivgrupper.
 

Som sådan vil det kun være muligt at opløse suverænitetstankegangen ved at 
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ophæve adskillelsen mellem os. Og dette indefra ved at gribe og udvikle det 

fælles kollektive og personlige hen imod strukturer, der spontant kaster 

kraft af sig til hver enkelt. Det er ikke andet end at holde det socialisti 

ske perspektiv for øje - for i dets forbigåelse vil det nuværende begrænse

de blot bestå og naturligvis også blive dårligere for det flertal, der alene 

har de færreste handlemuligheder. 

Nogle har måske endda et andet sted på hånden, andre måske så socialt "inte

greret" at flere kollektiver skriger efter at de skal flytte ind hos dem 

for ikke at glemme gruppen af kæreste-løse, der også må til at platte sig med 

bussen ind til Kokoo. 

Men inden da vil det måske være formåls tjenstligt at undersøge, om det nu er 

så nødvendigt at holde perspektivet om et storkollektiv for øje, som ovenstå

ende synes at vise for en fortsat eksistens af beboelse her. 

Det forbandede konkrete! 

Opgaven er lovliggørelse på en eller anden måde indenfor en 2t måneders tid. 

Tidsrammen er dog bevægelig - måske kan vi få seks måneder, et år eller lf 

næppe mere, snarere mindre før situationen er/vil være en fundamental anden 

end i dag.
 

Der indgår heri krav om byggetilladelse, hvilket måske for HZ er en umulig
 

ting at opnå pga Pizza-Pock's tilstedeværelse. Til gengæld har HZ mulighed 

for en lovliggørelse af sig selv ved at flytte folkeregistre og for en tid 

opgive soveværelset, der som det eneste rum fortæller om beboelse. Heri kan 

indgå en retssag mod Egeskov ud fra, at HZ har en huslejekontrakt, der tilla


der beboelse, hvorfor vi kan kræve erstatning. Men der vil gå år før en rets


sag vil ha' afgjort noget.
 

I denne forbindelse opstår endvidere kravet om, at HZ-ere og dem fra l.ste
 

sal, der bor i baghuset, kan installere sig andre steder. På langt er det
 

endvidere muligt at tænke sig, at hele baghuset bliver fællesareal - boligtil 


ladelse eller ej. Men det vil kræve at forhuset kan rumme flere enkeltperso


ner end nu, hvis det økonomisk skal være rentabelt.
 

Hele baghuset kan selvfølgelig også opgives helt - overgå til Egeskovs dis


poneringer. Men også i dette tilfælde kræves, at forhuset - eller bedre: os
 

alle opfattet som storkollektiv - forholder sig til, hvad der skal blive af
 

baghusets nuværende beboere. Og der er de~ vel ~idt s~da~, at hv:~ ~8t kur~ 

kommer til at dreje sig om en simpel indlemning af disse i et principielt u

forandret forhus, at det så vil være svært for disse motiveret at fastholde 

et forhold til huset, hvis egne præmisser om boligindretning osv må falde u

den den fælles dialog. En suverænitetstankegang i forhold hertil kan i hvert 
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fald siges at stille sig blokkerende i vejen for en udnyttelse a: de nuvæ


rende fælles ressourcer.
 

Nu er det ikke til at vide, em det er muligt eller ej at opnå en byggetil 


ladelse for RZ/baghuset. Men mht til opnåelsen af en sådan er det værd at
 

hæfte sig ved, at Pizza-Pock ikke har nogen. Han producerer ikke ulovligt
 

her på stedet, men betingelserne hvormed han producerer er det. Her har vi
 

en fordel - måske et forspring.
 

Set fra husets standpunkt ift opnåelse af byggetilladelse kan det måske bli 


ve nødvendigt,at skulle opgive RZ og halvdelen af l;ste (:baghuset). Der er
 

flere modeller her, der også godt kan være trin i processen: ansøgning om
 

byggetilladelse til det hele som en enhed; og hvis dette ikke går, så for
 

forhuset alene - og endelig er der, at hver kollektivgruppe i forhuset søger
 

for sig. Den omvendte vej er selvfølgelig også muligt: at der startes med at
 

søge om fire seperate byggetilladelser. Byggetilladelser for forhuset vil
 

næppe være et problem overhovedet j og afhægig af om baghuset opnår een eller
 

ej, kommer det fælles-kollektive ind i billedet j eller forbliver her uden for.
 

hvis det lykkes. Alt dette er både et taktisk som strategisk anliggende: hvad
 

vil vi med huset, hvad kan vi få igennem på den ene eller anden måde. Hertil
 

kommer også - uafhægig af den valgte model og metode - at udfærdelse af teg


ninger mv til Eyggedirektoratet må være et fælles anliggende, idet det dels
 

vil gi' nogle tidsmæssige og praktiske besparelser, og dels er det vel også
 

stadig et åbent spørgsmål, om hver kollektivgruppe for sig simpelt har
 

mulighed for at prioritere de nødvendige ressoucer hertil.
 

Så er der også problemet om giften i undergrunden. Et rent Damoklessvær des


vær~e. At pille i dette problem er i vores egen interesse, ng viser det sig, 

at der er gift her under os vil vi kunne købe stedet billigt, me~ vil vi så 

også ha' det. Er der omvendt ikke gift, så vil værdien af stedet være ufor

andret. Det positive ved gift-mistanken er derfor alene, at vi - hvis vi vil 

eller det bliver nødvendigt - kan vinde tid ved at kræve det uncJø~"øp"t f"",~-. u---

køb/overtagelse. 

Det økonomiske og politiske tilbage er, om det kan betale sig at købe, eller 

om en retssag skal pålægge os en udsmidning respektiv Egeskov at lovliggøre 

det. 

Kører vi en retssag er vores muligheder for at vinde den nok rimeligt gode, 

især efter at vi har fået Egeskov snak om, at han"vidste vi boede her, da han 

købte ejendommen", på bånd. Men værdien af et sådant bevis må undersøges nær

mere. 

Vinder vi retssagen må vi endvidere påregne nogle kraftige huslejestigninger, 
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idet lovliggørelsen koster penge, og om det bliver som en slags fup-moderni


sering eller ej, så kan/vil Egeskov financiere det over huslejen. Er det om


vendt os selv, der skal lovliggøre den, så vil vi kunne gøre det meget billi 


ge ved at anvende vores egen arbejdskraft herpå. Et samarbejde med Egeskov 


hvis han taber retssagen - er vel heller ikke udelukket.
 

Men for at køre en retssag, så skal vi skaffe en 80-l00.00,-KRONER (et gam


melt gæt hørt på et stormøde). Og hvem har disse penge. En enkelt kollektiv


gruppe slet ikke; huset vel heller,ikke, men kan de som perspektiv skaffes o
 

Næppe - med mindre udviklingen af denfælles ide med huset kommer til at an


tage en sådan form, at det bliver af værdi/får betydning for hver enkelt at
 

kæmpe og prioritere for mere end sin egen kollektivgruppe. Det er i hvert en
 

illusion at tro, at besiddelsesløse fattigrøve af egen kraft motiveret kaster
 

sig ud i en større (privat) kamp, hvis ikke målet er andet end status quo (og
 

lidt småjusteringer omkring private ejendomsforhold). Uden noget nyt i målet
 

_ noget muligt, men endnu ikke værende - der har/kan få en social livsprak


tisk værdi for et "mere helt liv" vil en omprioritering af privat-økonomier
 

næppe finde sted - også selvom det skulle være muligt.
 

Og dette er også en problemdimension, hvis det kan blive relevant at købe hu


set. Også her sandsynligv~ et økonomisk problem af rang, idet nogen ikke vil 

ha' mulighed for at btdrage særlig meget til en økonomisk pulje, hvorfor an

dre må bidrage mere. Hertil kommer også, at det vil blive/kan være et pro

blem for nogen i huset at figurere som ejere: bistandskunder og dem med håb

løs gæld, der venter på at blive erklæret insolvent. 

Et andet (start-)problem er også, om vi når så langt uden at blive tvunget 

ud i en retssag, idet Egeskov kun vil sælge som erhvervslejemål (:højere 

pris), og vi vel kun vil købe som beboelse; men det vil processen med Taxbo 

vise nærmere. 

Men kommer vi her igennem med en udgang til en overtagelsespris, der er rime-

l ; Cl' husets stand taget i betragt~i~g, så-~D 

dighed: hver kollektiv (i forhuset måske kun, baghuset prioriteret væk) køber 

som ejerlejlighed, eller der dannes en andelsforening. 

Ejerlejlighedsmodellen stiller de enkelte kollektivgrupper frit ift hinanden. 

Suverænt vil hver kollektivgruppe kun være afhængig af egen økonomiske for

måj og er der en kollektivgruppe, der ikke kan klare det, ja - så er det bare 

ærgerligt. Hertil kommer også, om der i hvert enkelt kollektiv overhovedet 

vil være energi til en sådan "etableringsproces", hvorfor det kan ende op med, 

at kun en enkelt eller to lejemål kommer til at fortsætte i et principielt 

andet hus - lidt privatejendom i et forhEnværende storkollektivJ 



Hvad der kan motivere for ejerlejlighedsmodellen er behov for "etablering", 

at f~ faste rammer (egne - og at være 'herre i eget hus'), eller skattemæs

sige fordele - hvad der kræver indtægter over en vis størrelse, hvad de fær

reste af os har. Relateres dette til de enkelte kollektiver, s~ vil anvendel

se af ejerlejlighedsmodellen ikke behøve - ej heller betyde - et brud med su

verænitetstankegangen. Men prisen vil m~ske være, at ingen kollektivgrupper 

ønsker eller kan fortsætte. Måske kan der dog dannes en 'aktiv '-gruppe , der 

kan ha' fordel og interesse i en ejerlejlighed - og et lejemål i huset kan 

bibeholdes på lang sigt. Hvem ved, men alle urealistiske og udsyrede tanker 

er realistiske for tiden. 

Den anden model er andelsmodellen. Og denne vil 'suverænt' kræve et brud med 

suverænitetstankegangen, idet den er umulig uden at det bliver et fælles an

liggende, hvordan hver enkelt kollektivist og kollektivgruppe gebærder sig 

i forhold til huset: om den enkelte er med, hvordan med, hvilke muligheder o[ 

begrænsninger står den enkelte med ift, hvad der ligger af fælles - nødven

dige/besluttede - handleskridt. 

Der er selvfølgelig også muligheden af, at en fond køber huset, at vi bliver 

en filial af Ungbo eller andet. Det fortjener i det mindste at blive under

søgt. Men med mindre vi løber ind i nogen med en sæk penge, vil det ikke væ

re realistisk at forestille sig, at nogle kollektivgrupper eller enkeltper

ner kan løse/overvinde husets problem via en proces, der lader husets nu

værende dynamik og kollektivernes egenart være uberørt. Ej heller at denne 

opgave for huset skulle kunne løses ved en slags aktivitetsgruppe (bestående 

af nogle fra hver kollektivgruppe), der forholdsvis autonomt kører sagen. 

Al ternativet. 

Hvad der kommer ud af ovenstående - min fantasi rækker ikke længere - er eet 

alternativ. at med mindre, der kan tilføres penge udefra, der indgår i en 

slags forening, der vil muliggøre og tillade at huset kan køre videre som det 

gør i lovliggjort forstand'; baghuset måske undtaget, nogle har søgt ind i 

forhuset, blevet optaget eller er flyttet - s~ vil de mulige måder af køb 

og/eller retssag ikke kunne undgå at gribe så dybt/væsentlig ind i hver en

kelts betingelser af økonomisk og juridisk art, at alle allerede nu er kol

lektivister i et storkollektiv under en etableringsproces. Dette stille~ krav 

i det mindsteo til hver enkelt af de i dag adskilte kollektivgrupper: at det 

allerede nu påbegynder en afklaring af, hvordan deres gebærden sig som grup

pe styrker en fælles front. Og ligeledes hvordan det er muligt at gribe ind 

i egne og andres modsigelser, der i deres uløsthed tilstadighed modarbejder 

udviklingen af en s~dan. 
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Det er en afklaring af behov og interesser; og hvordan disse kan løses uden 

at det sker gennem indre eller ydre tilpasning, og dette vil igen sige, hvor

dan suverænitet kan afgives til fordel for de merørtes aktivitet som relativ 

autonom proces. Dette er først og fremmest et strukturelt problem. 

Aktuelt - men også tidligere - er der gennemgangsproblemet, låne-af_hinanden

problemet, ro- og støjproblemet. Disse skal ikke forklejnes her, men en løs

ning af dem kommer til at bestå af udpejningen af mulige ombygnings-/ombryd

ningsmåder, som alle i sit perspektiv må tilstår medbestemmelse om. Er dette 

ikke nuligt, så vil huset næppe være voksen nok til en løsning af vores fæl

les problem. Så bliver det en nedlæggelse af os selv pr automatik ved at det 

bliver hver enkelt (/kollektivgruppe)'s anliggende at finde en anden (kerne-) 

lejlighed,; skurvogn, eller vejen til Nicolaj Tjenesten, Kofoeds Skole og an

det i den dur. 

Alternativet, der i ovenstående er beskrevet - enten en satsning på udviklin

gen af nye kvaliteter gennem etablering af nye fælles kollektive strukturer 

eller den stille bortdøen gennem suverænitet til at leve og dø ( - i sidste 

instans for sig selv; og selvom det sker sammen med andre er der næppe den 

store lykke og tilfredshed i denne sidste oplevelse:) - har sine præmisser. 

Og kan disse ændres, så kommer vi måske uden om alternativet. Og der er fak

tisk een præmis, der måske kan ændres: udgiften til advokatbistand ved at vi 

får nogen - en alternativ instans som fx Kritisk Retshjælp - til at køre den 

for os. Dette er endnu ikke undersøgt, så hvor realistisk det er, er det end

nu ikke til at sige noget om. 

Men til sidst i dette oplæg, skal der snurres lidt om, hvad en sådan mulighed 

muliggører. 

Først videre i alternativets spor. 

Men vi lever da. 

Her over for må det siges, at der squ er kollektive kvaliteter her i huset. 

Mange endda. Og at de fortjener at blive brugt, videreudviklet og nydt. De 

er selvfølgelig også andre steder - dog langt fra på det første det næste ga~ 

dehjørne eller grillbar - men de må vedblivende være svære at nå, hvis ikke 

enhver forhåndenværende kollektivitet opsøges og solidarisk afprøves. Måske 

kunne endda greb om det nuværende fælles på lang sigt praktisk føre een net

op derhen - om det så er ud af huset - som ellers kun drømme om leve-livet 

muliggør - og det endda kun i den kompensatoriske effekt af at være noget 

indre, ren oplevelse fremfor hele livet. 



Om hele livet også fremover skal tilhøre drømmeområdet, der for den person

lige eksistens i vågenlivet sætter sig igennem som den individuelle satsning 

på at blive til noget, næste forelskelse, mere underholdning for at holde 

snuden oven vande osv osv; og omvendt: individuel satsning gør hele fremti

den til en drøm måske mareridt., Eller om hele livet også skal kunne leves, 

mens man har det - alt dette er ikke kun et gruppeanliggende om indkredsning 

af defensive og repressive contra fælles-duelige udviklingslogikker. Hvilke 

logikker, der sætter eller kan sætte sig igennem, er også bestemt ud fra, 

hvordan hver enkelt af os omgås de forhold, der vedrører ens eget livsperspek

tiv for nærværende og for fremtiden. Det kan udtrykkes på den måde, at hver 

enkelt i huset bidrager til fastfrysning eller udvikling af husets fælles 

kvaliteter gennem sin særlige måde at offentliggøre sin private eksistens på 

he rindenfo r. 

Der er grunde til at privatisere det i forvejen private - gode grunde endda 

og måske, men de har alle sit standpunkt i det gamle(at bemærke) - men dre

jer det sig om det fælles som kraft, så er der ingen anden vej end offentlig

gørelse af det, man privat er stillet (alene) med. Dette har også sin pen

dant i det tidligere beskrevne, at der ikke rigtig er ".cåd" til, at kollektiv

grupper søger at varetage delinteresser på suveræn måde - altså som særinter

~sser - idet dette mere eller mindre direkte truer deres egen langsigtede ek

sistens her i huset. Fremfor problemer om særinteresser må det derfor dreje 

sig om, hvordan delinteresser kan ophæves i og med udviklingen af nye fælles

interesser. 

Ovenstående er et problem om personlig offentliggørelse af de interesser, pro

blemer og konflikter, der er centrale for ens liv og for ens mulige fremtid 

her i huset. Og dette i modsætning til det typisk "normale" at ha' en yder

side af legitime handletiltag/-grunde og en hertil adskilt inderside af skjul

te interesser og motiver. 

Måske illustreres denne problemstilling bedst gennem en episode fra sidste 

efterår, hvor nogen i huset nedlagde veto mod at foretage noget, der ville 

kunne ændre den hidtidige defensive strategi. Udadtil var argumentet, at det 

var for farligt at gøre noget sålænge 'sagerne' endnu ikke var undersøgt nok. 

Et helt igennem legitimt standpunkt - hvis vetonedlæggerne så også i samme 

åndedræt havde fortalt, at de allerede havde sat en annonce om lyst til et 

andet kollektiv ind i Kokoo's mapper (J)r for så ville det være åbent, at det 

ikke var fra den kant huset kunne forvente aktivitet for videreudvikling af 

eget ~ husets standpunkt. 

Ovenstående episode er langt fra en undtagelse. Og der må være mange sådanne 

konflikter, der ikke kan rummes i samme åndedræt. Men så må vi squ trække 

vejret sammen. Ellers ender det med at vi i huset får to konkurrende/paral



lelle grupper, der ikke længere kan tale og handle sammen: en gruppe, dem, 

der hen ad vejen så småt beslutter sig for at prøve sin egen vej ud af hu

set, men som ikke tør offentliggøre det (inv~andre i problemstillingen), 

fordi den endnu ikke er sikret i praksis; og en anden gruppe, der bare naivt 

kører videre i en tro på, at når det 'store slag' nærmer sig, så er vi bare 

fælles herom (naivt fordi det forudsætter, at 'de andre' til den tid så også 

er h~r med engagement i netop dette hus). 

I stedet for at buk~e under for et omverdenstryk, der splitter een - og der
 

som effekt næsten altid har ydre splittelser; adskillelsen smitter - så er
 

der faktisk også alternativet om en offentliggørelse af splittelsen, og bru


ge gruppen til at komme videre med den. Og hvem ved om ikke andre kunne ha'
 

den samme splittelse, ha' det på samme måde.
 

Så kan der være forskellige perspektiver mht en løsning heraf, men der bidra


ges i det mindste ikke med mere mudder og flere (interesse-)konflikter end
 

der allerede i forvejen vil eksistere. Det er lidt at ta' chancen og tro på
 

at verden ikke falder sammen, selvom konflikterne med den nuværende verden
 

gøres åben - men har vi overhovedet andre chancer?
 

At lukke op for nyt, og åbne gammelt. 

Centralt er derfor ikke kun aktivitet for nye fælleskvaliteter strukturelt og 

på tværs af de i dag adskilte kollektivgrupper. Centralt er også at åbne de 

låse - af personlig og kollektiv art - der ellers virker fastfrysende på den 

eksisterende grad af kollektivitet; den kollektivitet, der ikke længere er 

tilstrækkelig for nogen som helst til noget med huset. 

At lukke op for nyt og at åbne for gammelt er meget to sider af samme sag: 

det er ikke til at åbne, hvis ikke der kan knyttes an til nyt; og hvis ikke 

der er noget nyt, hvorfor så åbne for gamle smerter og opgV særinteresser. 

En måde at starte op på kan i forlængelse heraf være, at vi laver en behovs


analyse dels for hver enkelt kollektivgruppe og af hver enkelt aktivist her.
 

Og at det formidles og samles op på diverse møder.
 

Vigtigt må blive, at det bliver en behovsanalyse, der ikke fra starten under


lægger sig nuværende grænser og brudflader for, hvad der er muligt, hvad der
 

tilhører andre, hvad man har lovet andre, hvad man hidtil har givet udtryk
 

for osv - for så vil det blot blive en ny perverteret variant af det gamle.
 

Samtidig kunne man hæfte sig ved, hvor de nuværende brudflader og grænser er,
 

og hvordan de takles. Og dette ud fra, at de pejer på centrale problemområder,
 

som en omstrukturering særligt må forholde sig til.
 

Af rent praktisk art er der de gamle uløste problemer om et værksted, et va~ . 

ske-"og tørrerum, et hobbyrum måske til ens modelbane, vævning, tegning osv, 

et musiksted. Og ??????? Tidligere har sådanne forslag strandet på, at et 

enkeltkollektiv ikke har kunnet Il:å med til det elle... ~ ..1:; . .,." ...iH .l .... D~D. H~" 



har begrænset deres rum. Ellers også er man stået af fra, at lade private 

eller kollektive ting indgå i en fælles pulje - af frygt for at de forsvin

der, eller at man selv skal bekoste reperation, når de går i stykker. 

Mht rum for fællesaktiviteter så må det være muligt at finde løsninger, der 

tilgodeser alle. Og mht 'overgreb 'på den private ejendomsret, så er det vel 

hurtigt løst ved en beslutning om, at vi i fællesskab hæfter for brugen af 

fælles midler (hvis fx en boremaksine bliver væk, så hæfter alle uden dis

kussion). 

Der er også det gamle med l.ste's store stue, der i praksis også fungere som 

et fællesrum - uden at andre kollektivgrupper bidrager med huslej~og varme. 

Der er nok at tage fat på en løsning af. 

Den minimaløkonomiske løsning - og dens politiske og livskraftsmæssige im

potens. 

Som nævnt er der en præmis, der måske ikke holder: at det ikke er økonomisk 

krævende at køre en retssag. Måske kan vi få Kritisk Retshjælp til at gøre 

det eller andre. Den gamle id~ med jura-studerende er nok udelukket, idet de 

er noget varsom med at gå ind i sådant noget pga muligheden for at påtage sig 

et erstatningsanliggende, hvis de fejler eller andet. 

Kan vi få en 'gratis' retssag, så kan vi lade Egeskov om at ha' problemet om 

lovliggørelse. Vi meddeler ham, at vi ikke finder,at det er vores (økonomiske' 

anliggende at lovliggøre, idet han har overtaget huset vel vidende om, at vi 

boede der. Måske også, at vi gerne vil være med til at udforme tegninger til 

Eyggedirektoratet - da dette kan være i vores egen interesse. 

Centralt er, at vi lynhurtigt må finde fælles fodslag om, hvad vi kan og vil 

satse på - køb eller retssag - idet Taxbo ikke kommer uden om en stillingta

gen til konflikten om, ~ det er beboelse, der ikke er lovliggjort endnu, el

ler om det er erhvervslejemål, det drejer sig om. Vi kan fastholde at det er 

beboelse, og at vi ikke finder grund for en vurdering for vores 5.000,- for 

andet. Hvis Egeskov - og Taxbo - går med, er der stadig en vej åben for køb. 

Sanssynligvis går de ikke med. Sagen stopper. Men Eyggedirektoratet stopper 

ikke. Og opfylder Egeskov ikke sin forpligtigelse ift lovliggørelse, så vil 

de - på et eller andet tidspunkt - presse Egeskov til at gøre noget gennem 

dagbøder. Til sidst - om 10-15 år - kommer huset på tvangsaktion - lige som 

Thy-lejren er kommet det. Men selv her trækker det ud. 

Egeskov kan reagere ved at sige os op. Vi reagerer ikke. Men må dog være for

beredt på at fogeden kommer. Men pga bevisets stilling vil konflikten blive 

henvist til retten. Sandsynligvis vil vi vinde en retssag - hvis den køres 



ordentlig og alt det d~r. Og Egeskov må lovliggøre for egne penge. 

Det bliver da beboelseslejemål - baghuset måske undtaget. Og alt kan forbli

ve som det er: en adskilt helhed. 

Ovenstående er en mulighed, hvis det økonomiske kan mikses uden at hver en

kelt involveres. Hvad der forbigås er imidlertid, at huset er kommet forholds

vis let til sin opståelse. Der har været gunstige politiske konturer/betin

gelser,for, at det ene kollektiv efter det andet har kunnet etablere sig u

den den store modstand. Den hidtidige defensive strategi er altså også mulig

gjort udefra. Men som effekt har den også haft - husets udviklede kvaliteter 

til trods - at vi er en gennemgangslejr, som de fleste andre kollektiver. Ty

pisk er, at når nogen vil etablere sig mere stabilt - måske ha' børn - så 

flytter de. Og de flytter som oftest til een af alle de (u)mulige fejltagel

ser, som vores forældregeneration blindt lullede sig ind i: kernefamilien 

privat eller ydre bofællesskab med andre, eller til en erimit-tilværelse. Og 

dette er også, hvad de eksisterende dominerende politiske strømninger suve

rent arbejder for at tvinge os alle ind i. 

I denne forstand vil det være en misligholdelse af vores mulige potentialer 

for at blive - gøre os til - en alternativ livssammenhæng, hvis vi {kan) 

vælge(r) en minimal~økonomisk model uden at det følges op med en strukturel 

udvikling af huset. Huset vil forblive en gennemgangslejr, men tager ikke del 

i kampen mod den dystre kapitaldominerede fremtid - på trods af betingelser 

herfor. Argumentationen kan også vendes om: hvad nytter det hele, hvis der p~ 

politiske niveauer tilkæmpes betingelser for støre helheder, hvis de så ikke 

i praksis udnyttes, hvor de er mulige. 

Sikkert er i hvert fald at gør vi ikke noget, så gås det allerede kendte i 

møde - det er sikkert, men er det også dueligt for et liv, mens det haves? 

Historien. 

Centralt er derfor også, at vi forholder os til og lærer af, at vi skriver 

historie i en bestemt tid, som ikke kun er vores egen. 

Nogle - alle" - de små praktiske konflikter er måske også et produkt af den 

historie, som først et kollektiv påbegyndte; her efter kom et mere med - og 

det tredje og fjerde indfandt sig. Fra del til dele - en helhed på vej frem. 

Anskuet således er det et åbent problem, om de nuværende konflikter er andet 

end udtryk for, at deles tilpasning til hinanden har nået en nedre grænse, 

hvor kun en generel omstrukturering af 'helheden' fører videre frem - hvis 

ikke alt gammelt skal gentages på ny via forstærket afgrænsning og adskil

lelse. 

Kjærligst Kalle 



... e. 
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Tak for opfordringen til at komme med bidrag til "avisen". 

Det vil jeg ~erne benytte mi~ af, for gennem dette indlæg 

at fremføre det synspunkt, at vi må se at finde ud af , helt 

konkret, hvad det er vi vil bruge det her hus til så frem t 

vi køber det. 

Ejendomsmæglerne har været her og vender tilbage midt i 

februar med en vurdering og forslag tilløsningsmodeller. 

Men de forventer, s~ vidt jeg forstår, også at vi gør os 

nogle tanker om hvilken løsning vi kunne tænke os og hvor 

langt vi har mulighed for at gA, for at opnå det vi vil. 

Det er en af grundene til at jeg her igennem kort vil 

ridse mine tanker (drømmene gemmer jeg til en anden god gang) 

op omkring det at købe huset. 

Jeg vil helst ha begge huse(forhus + baghus), men med bi

beholdelse af handelsskoleelevernes og fotografens lejemål. 

M.h.t. Pock mA han i første omgang fA lov at blive, på be

tingelse af at han vil begrænse sine miljø gener, så de 

kommer ned på et acceptabelt nivo. på længere sigt må han 

ud, til fordel for mindre snuskede foretagener, helst noget 

som vi selv styrer eller har andel i. 

Husene kunne måske deles op således at forhuset fortrins

vis blev brugt til at bo i, mens baghuset især skulle bruges 

til forskellige aktiviteter og arbejde. 

Hvis vi ikke vil/kan købe begge husene, må den næstbedste 

løsning være at købe de fire lejemål som ejerlejligheder elI. 

lign. Helst samlet, fordi jeg tror at vi kan opnA store for

dele ved på forskellige omrAder at have et bredere fællesskab 

Bag købet kunne stå en forening elI, lign. som alle der vil 

bo her er medlemmer af, og som står for husets drift momo 

Jeg må dog samtidig stille forskellige krav, for at kunne 

gå med til et køb, bl.a.: 

- at huslejen ikke stiger, som følge af købet. 

- at ingen skal hæfte personligt for at financiere købet. 

- at et evt. indskud til andelsforening el.lign. ikke over

stiger kr. 5000. 

Der ud over er der sikkert andre forhold som jeg ikke har 

ta§et højde for, men det håber jeg til gengæld der er andre 
r'" .~ d...r gØ!['.

< i ..ir. •.' l' • ~.. • •til ; ,Jeg glæd,r mig. at høre om dem. 
:,..l , ;,. .' , MIK• i' t 
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Reference SH / dbh Journalnummer 5 02 - 4 • 6 - ti / e6 Dato 13. januar 1987 

EKSAMENSKLAGE. 

I skrivelse af den 31.10.1986 har De klaget over følgende eksamen: 

I Psykologi) , specialeprøven, titel: "Terapi. samfundsform, suh]ekti 

vitet"o 

I skrivelse af 18.11.1986 har De anmodet om at klagen indbrlnges for 

en ankekommission, jfr. Cndervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 

635 af 13. december 1973 om visse forhold i forbindelse med censorers 

medvirken ved bedømmelsen af eksaminer på de højere uddannelsesinsri 

tutioner. 

Klagen har været forelagt ankekommiRsionen og i den anledning skal vi 

meddele, at ankekommissionen afviser klagen, således som det frengår 

af vedlagte kopi af ankekommissionens skrivelse af den 9.1.1987. 

P. f. v. 

e. b. 

II' 
"Eve 

'1;~ fCc"h'(,7t':~ Hertlng' ~'(! ~ 'lI"'""~ 
/ David Bonde Henriksen 

c.c.	 Eksamenslederen 

Eksaminator 

Censor 
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9~januar1987. Ankekommission, pSJkologi
1').. JAN. 1987 

ref. 502-4.6/6 KØBENHAVNS UNIVERSITET' AMAGER 

KØBENHAVNS UNIVERSITET' AMAGER 
det humanistiske fakultet 
eksamensafdelingen 

Njalsgade 80 

2300 København S. 

Vedr.:.. klage, indgivet af Carl-Erik Birck-Madsenover 
bedømmelse af specialeopgave i psykologi. 

Ankekommissionens sammensætning er: Kirsten Brøste, Birgitte 

Diderichsen. Jørge~ Hunsdahl, Ingrid Leth og Søren "iiile~t. 

Sagens akter udgøres af: 
l) specialeopgaven: Terapi, samfundsform, subje~tivitet, juni -86, 

24 + 457 pp. 
2) klage af 31. okt.-86 over bedømmelse 
3) svar af ll. nov. _86 fra eksaminator Ivy Schousboe og 

censor Hans Weltzer 
4).ankeskrivelse af 18. nov. -86. 
5)	 skrivelse af 12. dec. -86 fra psykologisk studienævn til 

fakultet (om nedsættelse af ankekommission). 

Ankekommissionen konstaterer, at der ved gennemførelse af 
bedømmelse ikke ,er forekommet formelle fejl. 

Hovedsynspunktet i klagen sagsakt nr. 2) er, at klageren ikke 
fand~ 'censors og vejleders vurderinger sagsrelevante i genst~nds
mæssig forstand '", 
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I svaret fra eksaminator og censor (sagsakt nr. 3, p. l, 
3. afsnit) anføres bl.a., at 'opgaven efter censoratets mening
 
også blev skæmmet af •.•. manglende evne til begrænsning'.
 
Denne kritik forsøges afvist af klager (sagsakt nr. 4, de to
 
sidste afsnit).
 
Ikke desto mindre anfører forfatteren selv i specialet (indledn.
 
p. IX) bl.a. flg.: "Kvantitetsmæssigt er det (projektet/speciale·
 
blevet voldsomt, alt for omfattende, og kvalitativt behandles
 
alligevel alt for mange spørgsmål og problemer på en overfladisk
 
måde". Heri kan ankekommissionen erklære sin enighed med
 
forfatteren.
 
I Studiehåndbog for psykologi, bind 4, om specialet (16. udg. ,au,
 
-84, p. 6) er bl.a. omtalt 'de specifikke krav, der i psykologi

studiet stilles til en specialeafhandling ••• Der tænkes her på
 
krav til omfang (ca. 60 sider)".
 
Alene specialeopgavens omfang og de deri behandlede problemfelte:
 
kan tages som udtryk for 'manglende evne til begrænsning".
 
Når dette sammenholdes med eksaminator og censors svar (sagsakt
 
nr. 3), .som -omend i kortfattet form - indeholder såvel almene s(
 
konkrete kritikpunkter, og når tillægges forfatterens egne
 
vurderinger af specialet i det ovenfor citerede uddrag fra
 

indledningen,
 
så må den manglende begrænsning resultere i, at der ikke kan
 
opnås en højere karakter end den fastsatte (11).
 

Ankekommissionens afgørelse vil følgelig være: 
klagen vil være at afvise. 

Ankekommissionen har behandlet klagen ved skriftlige forhand

linger, og afgørelsen er truffet i enighed. 

-.-p•.-.:~v...... .. ..A. W\"
 
~ørg:n Hunsdahl) 

censorformand 
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Det humanistiske fakultet 

• EKSAMENSAFDELINGEN 

Njalsgade BO 2300 København S Telefon 01·542211 

Fagstudienævnet for psykologi 

KUA 

Reference SH/ db h Journalnummer 5O2 - 4 • 6 - 3/ B6 Oalo 25. ma r t s 1986 

Med påtegning af 11.3.1986 har fagstudienævnet anbefalet, at der 

gives dispensation fra Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 

6. juni 1973 (og 23. juni 1980) om psykologisk kandidateksamen ,ed 

Københavns Universitet § 10, stk. l til stud.psych. Kalle Birck-Mad

sen for at kunne indstille sig til prøve i almen psyko

logi i sommerterminen 1986, selvom specialeopgaven ikke er indle

veret i terminen forud for aflæggelsen af den sidste prøve. 

Vi skal herved meddele, at fakultetet imødekommer det ansøgte. 

hvilket fagstudienævnet bedes meddele ansøgeren. 

P. f. v. 
e. b. 

d~~~~
 
/ David Bonde Henriksen 



Til Dekanen København 18.11.86 

Det humanistiske fakultet Kalle Birck-Madsen 

Njalsgade 80 RZ, Rådmandsgade 
I

45A 

2300 Kbh S 2200 Kbh N 

Vedr. eksamensklage j.nr.502-4.6-4/86. 

Efter at have modtaget censoratets svar (af 11.11.86) på min klage (af 

31.10.86) over den afgivne karakter, skal jeg anmode om, at sagen indbrin

ges for en ankekommission. Og dette med den begrundelse, at censoratets 

svar på ingen måde angår relevante dimensioner for en faglig forsvarlig 

vurdering af mit speciale, hvorfor den afgivne karakter ingen substans 

kan have - ud over selvfølgelig (men det ikke tilladte) tilfældighe.ens 

karakter og/eller den blotte sympatiske/antipatiske indstilling til det 

forelagte. 

Denne begrundelse er allerede fremført i min oprindelige klage, men skal 

også på grundlag af censoratets svar begrundes nærmere. 

Vurdering af helheden - formalt udenomssnak. 

Naivt fremfører censoratet - som i feedbacksituationen - formelle overve

jelser over niveauet for specialet; overvejelser der består i en frem-o g

tilbage-snakken om for meget resp. for lidt. Det indholdsmæssige forsvin

der totalt ud af billede, og det kommer da også til at stå hen i det uvis

se, hvad specialet egentlig handler om, og hvordan dets genstand - terapi 

er behandlet, samt hvad der skulle være kritisabelt i teoretisk og metodisk 

forstand herved. 

Det indholdsmæssige skal på ingen måde gentages her, men blot må jeg konsta

tere, at censoratet fuldstændig sniger sig uden om en konkret stillingtagen 

til dette. 

Det virker i forlængelse heraf umiddelbart som om, at censoratet ikke vil 

vide af det indholdsmæssige overhovedet. Og når censoratet så alligevel 

sætter sig for at tage stilling til det, så bliver kun tilfæ~~gtudhevne en

keltpunkter tilbage at kritisere og forsvare sig med. Dette er også tilfæl

det i censoratets svar, men det skal indrømmes at specialet er kontroversi

elt i den forstand, at det ikke bare er en begrundelse - et forsvar eller 

en plædering - for et bestemt standpunkt i forhold til en genstand, men et 

standpunkts begrundelse gennem den historiske analyse af genstandens eget 

udviklings perspektiv, hvorfor en vurdering heraf nødvendigvis må koble sig 

på genstandens egen udviklingshistorie. Stillet her over for er det let at 

forfalde til formelle overvejelser og/eller udtrækning af enkeltpunkter 



2 

for en vurdering - men det er ikke desto mindre så meget mere kritisabelt 

i faglig videnskablig forstand, da niveauet så nærmer sig det 'lommefilo

sofiske', hvor det så alene bliver magten til at sætte sin vurdering igen

nem, der bliver det afgørende. 

Vurdering af enkeltpunkter - tom snak. 

l forhold til selve eksamenssituationens feedback udviser censoratets svar 

en forbløffende udeladelse af, hvad der ellers blev fremført son "centrale 

ankepunkter", samt af en dertil svarende sløring af, hvad det konkret er, 

der findes kritisabelt. 

l feedbacksituationen kritiserede censoratet, at kategorien "privat-eksisten 

tiel" indføres spontant. Ved at gå ind i opgaven falder denne kritik, og den 

er da også blevet udeladt i censoratets skriftlige svar. Til gengæld ankes 

der nu mod kategorien "spontan"; og hertil er kun at sige, at det ikke er 

en kategori, men et før-be-greb, der ligeledes inddrages på et før-kategori

elt niveau (kap 2). 

Ligeledes har censoratet udeladt kritikken af begrebet "erkendelsesinteres

se", som ud feedbacksituationen skulle laves om til "formål" - men dette 

ændringsforslag er ikke relevant, da det ikke l selve begrebets kontekst 

er muligt at differentiere mellem formål og mål. Og dette er censoratet vel 

så blevet opmærksom, men efter karaktergivningen. Højst kritisabelt - og 

jeg forbigår andre enkeltpunkter af denne karakter. 

Envidere fremfører censoratet også en kritik mod, at der mangler analyse af 

ikke-restriktiv terapi eller en diskussion om, "hvorvidt der findes nogle". 

Hertil er k~~ at sige, at hele kapitel 7 handler om dette, handler om hvor

dan almen-duelig terapibehandling kan realisere sig - og disse problemer/ 

spørgsmål er endvidere også behandlet i kap 3.3, kap 4.2, ~ap 5.2 og kap 

6.0. En kritik helt ved siden af. 

Til ovenstående kommer også kritik af "inkluderingen af lange afsnit, der 

efter censoratets mening ikke havde behøvedes at bringes i den pågældende 

form, således lange sammenskrivninger af andre forfatteres værker på en må

de, der ikke viste noget overvejende nyt, endvidere ved en til tider demon

streret manglende evne til kritisk sans i valget af de citerede forfattere". 

Nu kunne det have været rart med lidt adresse på denne kritik. Ken fra feed

backsituationen blev det til analysen af Marx' magtbegreb, af Freuds psyko

analyse, af Lumbye mfl's dybdepsykologi og af Browns psykoterapeutiske an

sats. 

Det skal hertil siges, at det er lidt utroligt - og meget overraskende - at 

analysen af Marx' magtbegreb kritiseres, idet analysen er El og overhovedet 

bliver til fundamentet for opstillingen af en kategoriel analysemodel for 





PSYKOLOGISK INSTITUT. AARHUS UNIVERSITET. ASYLVEJ 4, 8240 RISSKOV. TELF. (06) 175511 
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13 NOV. 1986 

Eksamensafdelingen
 
Det humanistiske fakultet
 
KUA
 
Njalsgade 80
 
2300 København S
 

Risskov, \I November, 1986 

Vedr. eksamensklage fra stud.psych. Carl-Erik Birck-Madsen, j.nr. 502-4.6-4/86 

I forbindelse med den af stud.psych. Carl-Erik Birck-Madsen indleverede klage over den af
givne karakter - et II-tal- ved bedømmelsen af det af stud.psych. Carl-Erik Birck-Madsen 
indleverede speciale: Terapi, samfundsform. subjektivitet, bedømt 28.10.1986, skal cenSOr og ek
saminator herved fremføre følgende: 

Den endog meget lange opgave på omkring 450 sider blev ved censureringen bedømt, - ved den 
valgte måde at betragte opgaven på - som udtryk for den meget gode eksamensadfærd, ved at 
eksaminanden viste en meget omfattende viden om begreber, metoder og data, og redegjorde for 
disse på en sådan måde, at næsten alle relevante forhold medtages, og fremførte en næsten helt 
dækkende begrundelse for at fremdrage disse forhold, idet eksaminanden sammenlignede eller 
kombinerede begreber, metoder og data på meget sikker måde, og tilsvarende vurderede dem og 
generaliserede ud fra dem, og anvendte sin viden over for kendte problemstillinger på meget 
sikker måde og kombinerede de foreliggende principper, så løsningsmuligheder opstilledes. 

Ved trinbedømmelsen var der enighed i censoratet om at henføre opgaven til beskrivelsen af 
den meget gode eksamensadfærds midterste grad, da opgaven efter censoratets mening også blev 
skæmmet af dels manglende evne til begrænsning, dels af inkluderingen af lange afsnit, der 
efter censoratets mening ikke havde behøvedes at bringes i den pågældende form, således lange 
sammenskrivninger af andre forfatteres værker på en måde, der ikke viste noget overvejende 
nyt, endvidere ved en til tider demonstreret manglende evne til kritisk sans i valget af de 
citerede forfattere.rDet blev i censoratet fremført, at der ikke har foreligget en gennemprøvet il 

.: model for analysen. Men analysen følger dog retningslinier, der er udarbejdet af andre. 

I de senere afsnit dukker kategorier "spontant" op, uden tydelig sammenhæng med det tidligere 
udledte grundlag. I analysen af ikke-restriktiv terapi savnes inddragning af eksisterende former 
eller diskussion om, hvorvidt der findes nogle. 

Endeligt forekommer der i opgaven undertiden vidensfremstillen, som virker overproportioneret 
i forhold til dens relevans for analysen. 

Den af stud.psych. Carl-Erik Birck-Madsen ønskede bedømmelse i form af et l3-tal var ikke på 
tale i censoratet overhovedet, der var ved bedømmelsen af opgaven, under de valgte synspunk
ter, enighed om at anbringe opgaven i den øverste kategori, man der var i starten af 
bedømmelsen ikke enighed om selve karakteren, der fremkom som et Il-tal. 



Det skal bemærkes, at det ikke var en eksamination, der foregik. Specialet blev bedømt, og 
karakteren skrevet ind i eksamensprotokollen, inden stud.psych. Carl-Erik Birck-Madsen blev 
kaldt ind til en feed- back. 

Med venlig hilsen 

'3<Jlt ~D-t-~
 
Hans Weltzer Ivy Schousbop

Censor Eksaminator 

I ' 

i 
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Stud.psych.
 
Carl-Erik Birck-Madsen
 
RZ, Rådmandsgade 45 A, l.
 
2200 København N.
 

Reference SH / dbh Journalnummer 5 O2 - 4 • 6 - 6 /86 Dato 14. november 1986 

EKSAMENSKLAGE. 

I anledning af Deres klageskrivelse af 31.10.1986, hvori De iclager 

over den af Dem aflagte eksamen: (Psykologi), specialeprøven, titel: 

Terapi, samfundsform, subjektivitet (bedømt: 28.10.1986) skal vi her

ved meddele, at klagen har været sendt til udtalelse hos eksaminator 

og censor. 

Det fremgår af eksaminators og censors skrivelse af 11.11.1986, ved

./. lagt i kopi, at man ikke har kunnet tage klagen til efterretning. 

Eventuel behandling i en ankekommission vil kunne ske i overensstem


melse med Undervisningsministeriets bekendtgørelse om visse forhold i
 

forbindelse med censorers medvirken ved bedømmelsen af eksaminer på
 

de højere uddannelsesinstitutioner § 6, stk. 3, jfr. Københavns Uni


versitets genrelIe retsregler, gruppe 53.02.
 

Såfremt De ønsker at indgive en anke over eksaminators og censors af


gørelse, må henvendelse herom ske til dekanen senest ugedagen efter
 

modtagelsen af denne skrivelse.
 

P. f. v. 

e. b. 

O. ful' .i

~~rting tuf "w.t\~ 7:>ø~ 1....;~4~id Bonde Henriksen 

IIII 

c.c. Eksamenslederen 
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Det er mange ting, der kører igennem mit hoved for tiden. Helt klart 

kan jeg ikke holde det, men det er en akse for mig for tiden at prø

ve at gøre det - i stedet for den ping-pong, som jeg desværre kender 

så godt, selvom jeg også oplever - modsat andre sikkert - at ping

pong-strategien ikke specielt er noget grundlæggende for mig. 

Det er ikke nok bare at tage sig sammen, og tage sig mere sammen. Det 

ved jeg. Det, der mangler, er det positive; det jeg Vil; det er den 

bevidste væren om det satte perspektiv, hvorom det nuværende drejer, 

og om hvilket det fremtidige skal komme til. Her er der et spring 

mellem det aktuelle, og hvad jeg kunne tænke mig. I praksis hænger 

disse ikke rigtigt sammen for mig; i min bevidsthed konflikter de til 

stadighed på uløst måde. Men jeg er dog hverken på vej væk - eller i 

gang med at forfine skyttegrave til nuværende og fortsat grænsedrag

ning. Det er da også mere det stille og udforskningen af steder at 

stille mine ben på, der optager mig. Hvor kan jeg stille dem, hvor 

har jeg lyst til at stille dem på kort som på lang sigt, nu hvor jeg 

står her i dag. 

Og det er måske også derfor, at det etablerede - vanelivet - er det, 

jeg mindst af alt ønsker mig. Det er også det jeg frygter mest. Som 
~"'iV

sådan er det derfor min hovedmodsigelse for tiden. Jeg vil ikke ind

rette mig på at skulle imødegå noget kendt - selvom det kan være nok 

så tilforladeligt og begrundet aktuelt • 

I forhold til HZ er det også sådan, at Jeg ikke har så.meget at byde 

på. Jeg tager et praktisk slæb omkring det "formelle, men mine bud på 

det indholdsmæssigt fremtidige er tynde. Og dogl Et fagligt miljø her, 

hvor selv det at ryge en fed ville være en læreproces, kunne j~g godt 

tænke mig; en kraftig opprioritering af en mande-kvinde-problematik 

ville jeg tage imod med kyshånd; og kunne en konkret politisk oriente

ring også finde vej ind her, samtidig med at det kropslige finder sine 

videste grænser, så ville jeg nok ikke være den, der fastholder en be

gyndende meningsløshed i mig - for at drage afsted mod ukendt andet. 

Men jeg har en gryende meningsløshed ~ mig, og jeg tror også det er 

derfor, at jeg ikke har den store tålmodeghed overfor det, der er 

kendt, prøvet og fundet udueligt. Det er den blinde indlevelse i ad

skillelsen mellem arbejde og fritid; mellem det rationelt krævende og 

det at slappe af, hvor kun ligegyldigheder finder vej ud af munden; 

og det er mænd og kvinder søgt, opfattet og sat på hver sin side af 

gærdet, fordi begge poler ikke , vil vide af egen måde at bære almene 

og særlige kønsspecifikke træ~Det er også leden ved de små magtkampe 
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der alt for let - eller oftest - udvikler sig til og ender som in

triger, der kan fylde mig. For det er den verden - hvis indhold ale

ne består af personlige motiver for og/eller imod andre ~'~r en ver

den uden mennesker, uden andet indhold end klasse- og køns forkrøblede 

individer. Det er også en verden uden udvikling af den afslappethed, 

følsomhed og væren-menneske-for-hinanden, som den i sit selvbedrag 

prøver at leve op til på instrumentel måde. 

Jeg ved - der hvor jeg er - altså, hvad jeg ikke vil. Men nu er mit 

erfaringsgrundlag jo ikke noget givet og noget frit fra min opfattelse 

af, .hvad det drejer sig om. På nogen punkter må jeg tage fejl; på an

dre der imod svigte min i~tuition, der i det lange løb altid viser 

sig at være enerådig - næsten da. 

Hvad der er hvad, er også det,jeg prøver at bruge min energi på at 

fange ud fra min egen situation, som jeg 1'orestiller mig den i den 

kommende fremtid. Jeg er både lettet ift, hvor jeg kommer fra; men 

også tung - meget tung - når jeg konfronteres og må tænke frem. Et me

get stort sted vil jeg ikke rigtig det, jeg skimter - det er en tåge 

med vidder under - og omvendt brænder mit hjerte heller ikke for en 

brændende ny skitse for livet efter livet. Jeg føler mig fanget i en 

fælde, som jeg er noget ~engageret i at komme produktivt ud af på de 

givne/tilbudte præmissseri på den anden. side er det også denne, der 

er mit - reelt - eneste livspraktiske problem. 

Skal jeg løse denne her og nu - ja så må jeg flytte; a1'l.dre veje skim

ter jeg ikke. Bliver jeg her må jeg ud af klemmen på andre måder end 

gennem"kendt, prøvet og forkastet". Derfor bliver det heller ikke mig, 

der tænker og beder en Sieglinde om at flytte - selvom jeg ofte har 

lyst til, at du - Sieglinde - da bare flytter over i et af de andre 

" menneskelige" kollektiver, hvor al t så vil blive ligeså åndss'vagt og 

"for meget" for dig, som her. Vi to deler psykopattræk sammen; og vil 

heller ikke kunne bruge hinanden før vi står på egne ben. At almuen 

kun kendte een landsbytosse pr byer vel ingen tilfældighed - for der 

er kun plads til det urørlige nulpunkt, som ingen~il vide af, eet 

sted, og det vel også d~rude. Og nu er vi altså to samlet i vores va

kuum af et teknokratisk klassesamfund. Vi er på den ene side et "vi"; 

på den anden side oplever jeg, at du er skide ligeglad med, hvad det 

egentlig er for en fremtidig logik, som du blindt og dovent lever dig 

ind ·i.• Det ligner og smager for mig for meget af en krokodllletåre

strategi. Og på dette punkt er du en dårlig original. Og du må derfor 

forbedre denne side'- eller opgi' den. Jeg håber du vælger den sidste 

udvej - af tvang ~ lyst til ikke at gentage dig selv med den ubeha

gelige imaginære magt/afma~t som følelsesmæssi~t stvrrin~R1nRt.~lm~nt. 
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til følge. 

Vælger du der imod fortsat ikke at kunne forstå det, lader som om 

du ikke forstår nmget, eller sjusser du dig frem til, at det sikkert 

stadig vil kunne betale sig at gøre krav på at være stedets uskylds

rene fornedrelse - ja så vil det for det første betyde at jeg flytter 

lyn-hurtigt, og for det andet vil du gå glip af den original, som du 

pt ikke vil vide af i dig selv, hvorfor du også hurtigt må finde/ud

pege dig en anden, som du. kan kommunikere med andre om. Måske vil du 

lære af ~ette - måske har du lært noget. Jeg håber det kraft'edme. 

Du er nemlig - for mig - for meget på dette punkt. 

Jeg kan endnu ikke slippe dette sted. Jeg tror stadig på noget for 

mig her en tid og en læreproces frem. Men jeg gider ikke spilde min 

tid overhovedet med spil, spil mig her og der, spil med andre, s.pil 

med sig selv. Det er finitos med mig på dette punkt. Og der er luk

ket for videre gambling. 

Men der er åbent for, at alle tre - Mette, Dorrit og Mette-Marie 

flytter ind. Det vil de måske ikke alle tre. Omvendt har jeg også 

lyst til to-tre mere markante personer end disse. Som rettesnor har 

jeg imidlertid, at jeg er villig til at tage de konflikter, som et 

veto her imod - eller andre som jeg kan se en værdi i for RZ - bety

der for os som gruppe (altså rød-hvid-stue problematikken). Og her 

kan jeg føle mig skruppelløs - så hvis der var nogen der spurgte ef

ter min egen original, så er den altså her. Kompromisser, hvis ind

hold er kommet til syne gennem afstemning, eller handle planer, der 

stædigt forsvares uden indholdsreflektioner, er det jeg allermindt 

vil kunne love og gi' tålmodighed til for nærværende. Og håber jeg 

lang tidfrenil ~ ~~.-~ ~'0 ~  ~ 
.L<..t;;; ""p{ ~ ~ 2. 

l 
~ ~ Kalle 

ctt*s oe.M.t~ ~~~. . 
~. ~~~~~\ 
!,v. r;: ......~ ~ ~ aeJSt-. 
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ANBEFALET. 

ANG. VEDVARENDE OG VOLDSOMME ?UGTPROBLEMER, SAMT KULDEGENER 

SOMMEREN) I LEJEMÅLET RADMANDSGADE 45A I /BAGHUSET. 

(HER MIDT OM 

-

Vi tillader os hermed at kontakte Dem direkte, da vi ikke længere finder 

det betryggende med pizzafabrikant Erik Pock' skalten og valten med om

givelserne for vores lejemål med diverse gener til følge. 

Indtil dd har vi accepteret de gener af alskens art, som Erik Pock' opbyg

ning af sin fabrik bar givet anledning til, idet vi har kunnet påregne, at 

de ville blive af midlertidig art. Vi har givet Erik Pock respit til at 

larme og støje uforholdsmæssig meget, idet indkøring af maskiner mv ikke 

er nogen retlinet proces, hvor alt bare er i orden og holder slg inrren for 

tilladte z,øjgrænser mm med det samme. på trods heraf er der stadig ikke 

kommet isolerende støjkasser omkring de tre kompressorer i den bagerste 

baggård. Vl efterlades her med det indtryk, ao da maskinerne var indkør, 

og anvendelige til produktion, så blev opsætning af stø,jkasser blot negli

geret l'ra ErIk Pock' side. Dette stadige støjproblem, SOI:! såmænd er slemt 

nok, er imidlertid det mindste. 

~ De to af Erik Pock' tre udestående kompressorer trækker et kølehus, tier 

dækker ca 1/3 af vores lejemål. Kompressorerne har kørt længe, men for om

kring tre uger siden begyndte fugt og· kulde at melde sig. Gulvet og vægge

ne havde åbenbart nået en mætningsgrad og en tilsvarende lav temperatur, 

f.i-C såvel fugt som træk gik lige igennem fra køJ.enuset neden under. Mao VB!' 

der bare blevet opsat et køleaggregat uden nogen eksterne foranstaltninger. 

Indtil da - må vi indrøIIlI!lE' havde vi mere troet, at det var er: makaber vtts, 

T år Eri.k ?QC~\. f0:'""'tal te c' ",' 

vi s,ll1e arbejdskraft til råc.ighed for nalli til isolatior, ar" kølehUSE,,; og 

'l s å skull~ han nok betale isolationsmaterialer,. 

Da denne "makabre vits" desværre viste eig at bave realitetsben at gå pi'.. 

kontaktede vi viceværten Michael Refberg; og bad ham gøre noget ved sagen. 

Vi fik da den besked, at det var Erik Pock' ansvar at sørge for at kølehu

set blev isoleret ag indrettet på forevarlig vis. Og at dette også var blevet 

meddelt Erik Pock. 
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Men i dagene herefter skete der stadig ikke noget. Og fugten og kulden hos os 

blev bare mere og mere bastant. Erik Pock forsøgte endnu engang at omgås sit 

ansvar ved at hævde, at vi havde lovet at isolere for ham. Og på et høfligt 

afslag på dette greb i "den blå luft" kunne vi så vælge mellem at få opsat 

støjkasser eller isoleret kølehuset. Begge dele - kunne i følge Erik Pock 

ikke nåes den førstkommende weekend. Vi foretrak at få opbygget kølehuset 

selvom vi fandt, at det var et urimeligt valg at blive stillet overfor. Men 

fugten i vores lejemål var på daværende tidspunkt så alvorlig og kuldetrækken 

så ubehagelig, at en udbedring af dette var akut. 

I skrivende stund, hvor der endnu ikke er sket noget,er vi begyndt at frygte 

vedvarende fugtskader på vores indbo - det er papir og bogmateriale for den 

del af lejemålet, der ligger lige oven på kølehuset - lige som denne del af 

lejemålet pt er helt ubrugeligt. Billeli&t er dette at befinde sig oven på 

isen i en skøjtehal - og som bekendt er dette ikke muligt over længere tid 

selv med overtøj på uden at blive syg. Hertil kommer også nu, at kulden er 

begyndt at brede sig til resten af vores lejemål. 

Og hvad der heller ikke er uden betydning er også de mere vedvarende skader 

af murværksforvitring og svampeangreb på selve bygningen, som den nuværende 

"form" for kølehus vil resul tere i på lang sigt. 

Nu vil denne sag hurtigt kunne sluttes ved, at Erik Pock virkelig får bragt 

sine forhold' i orden. Men vi må tilstå, at vi nærer en begrundet tvivl om

kring, om det sker inden for den allernærmeste tid, ~om det sker på kvali 

ficeret måde. Tiden er indtil nu bare gået og gået; og Erik Pock' forsøg på 

at inddrage vores arbejdskraft ift kølehuset, finder vi peger et ikke 

særlig betryggende sted hen. Ud over at det på ingen måde er vores gebet at 

stille arbejdskraft til rådighed for Erik Pock - vi har endvidere rigeligt at 

beskæftige os med - så har vi heller ikke den fornødne ekspertise og kompeten

ce til at udføre et sådant stykke arbejde. Og vi må også tvivle på, at Erik 

Pock selv har den, da han forestiller sig arbejdet udført uden opsætning af 

den for fugtens vedkommende altafgørende aampspærer, lige såvel som det kun 

er loftet, der tænkes isoleret. Ud over at det på ingen måde er en økonomisk 

!jens - snare 01" Jl1l"e;et: tvært imod - ikke at isolere og tætne et køiehus, sil 

må et mindstemål \".'1. ·.~æX'E::, at iso.u::.tion ~'b opsæ'tnin'g iampspf:t.r F .'- t-' savel. 

vægge som loft foregår på autoriseret vis. 

Det at anlægge en dampspærer kræver fx specialværktøj til svejsning af pla

stik, uden hvilket den ikke kan gøres tæt; og UdeL dette vil den - selv over 

kort tid - ingen værdi have overhovedet. I denne sammenhæng indgår også en 

kvalificeret stillingtagen til problemerne om tilstrækkelig dimensionering af 

isolationsmaterialst og om karakteren heraf står mål med den belastning, som 

skal klares. Dst sr problsmer for alle andre end lægmænd. Men vi kan tilføje, 



at afhjælpning af såvel fugten som kulden ikke kan foregå fra den mOdsatte, 

altså fra vores side. Selvfølgelig kan vi isolere oven på gulvet, men det 

vil blot betyde, at gulvet som sådan konstant vil ligge badet i vand. Og det 

vil ikke vare ret længe inden ganske almindelig rådenskab vil tage al træ

værket i besiddelse. 

Desuden er der det problem tilbage - hvilket også har været en anledning til 

dette uforholdsmæssigt lange brev - at bygningen omkring kølehuset nu er så 

fugtig og klam, at den næppe af sig selv kan vende tilbage til en normaltil

stand. Hvad der kan/skal gøres i forhold hertil har vi ikke noget bud på. Men 

det er næppe fejlagtigt at skønne en stor stigning i vores varmeudgifter for 

at udligne dette. Og dette ekstra mener vi ikke, at vi skal hæfte for. I den

ne sammenhæng skal også nævnes, at det nuværende varmeanlæg ved spidsbelast

ning i forvejen har svært ved at følge med. Der er derfor al mulig grund til, 

at et kølehus indrettes som kølehus på kvalificeret og autoriseret vis. 

Vi vil derfor bede Dem om at medvirke til en fjernelse af de voldsomme gener, 

som vi uretmæssigt til stadighed påføres. 

Det skal til slut tilføjes, at vi på ingen måde har ønsket at blande os i 

Erik Pock' dispositioner. Og har - set fra i dag: naivt - forventet en lig

nende respekt for vores lejemål fra Erik Pock' side. En sådan gensidig re

spekt, hvor ~gså opståede problemer takles og løses af de involverede selv 

til alles tilfredshed er klart at foretrække; men vi kan imidlertid ikke læn

gere finde denne fra Erik Pock' side. Tvært imod synes vi kun at finde bevidst 

spekulation i, hvor meget det er muligt at genere andre for egen fordels skyld. 

Vi har derfor deponeret vores naivitet i vores af Pock misrygtede og snart 

helt ubrugelige lejemål indtil videre. 

Med venlig hilsen 

John Thomsen 

Kopi til: Erik Pock; Michael Refberg; og advokat O.Bondo Svane v/Liselotte !lisse 



REFERAT AF STORMØDE D.28.7.86. OG LIDT OPSAMLING AF FORLØBET MED PIZZA~POCK. 

Der var kun et sørgeligt punkt på dagsordenen: 

Pizza-Pock (pp). 

Det var begyndt at kunne mærkes, at PP ikke havde lejet 'leverpostejen' for 

sjov. Nok var han aldeles ulidelig, mens indretningen af fabrikken stod på. 

Men det var for intet at regne mod, hvad selve produktionen af pizzabunde og 

sourcer syntes at trække med sig af konsekvenser for det indre som ydre milje 

og velvære. Flere blev "hjemløse" i baghuset; eller de følte i hvert fald ikke 

at der var noget fysisk livsgrundlag længere. Støjen rev de små fine, kreati 

ve og befriende tanker fra hinanden allerede på deres begyndertidspunkt; drøm

me måtte drømmes højere end tidligere; lugten snerpede næsen sammen; og alle 

andre sanser kom helt ud af kurs, når bare fornemmelsen angav at Pizza-Pock 

med følge var i nærheden. 

Noget måtte gøres; hvad kunne gøres. 

Informationsrunde til formidling af facts om PP's forhold.
 

Forskellige myndigheder var blevet kontaktet. Og det viste sig her, at PP ale


ne havde søgt om autorisation fra Vetarinærmyndighederne.iI følge denne måtte
 

PP ikke producere en dråbe og en krumme før de havde været ude og syne produk


tionslokaliteterne. Men det havde de ikke været på daværende tidspunkt - selv
 

om PP producerede på livet løs. (Men senere - omkring den 2.uge i august var de
 

har. Og godkendes desværre "butikken" Imht hvad der er deres myndighedsområde).
 

På henvendelse til Byggedirektoratet havde vi fået. den besked, at de intet
 

kendte til PP; og at han skulle have en byggetilladelse til kølehuset. De sagde
 

direkte at det var ulovligt, hvad han foretog sig. (Dags dato har PP stadig ik


ke byggetilladelse).
 

Det næste der sker her er, at Byggedirektoratet selv kontakter Miljøkontrollen.
 

Og Miljøkontrollen ringer nu RZ op - dels med en skideballe over ikke at have
 

henvendt os tidligere, dels for at høre nærmere. Dette ender med at de opret


ter en sag på PP på grundlag af en anonym henvendelse. (Miljøkontrollen er og


så herude den 2.uge i august, hvor de overlader nogle målinger til Teknologisk
 

Institut. Men hvad der sker her - og fremover - vides ikke. Men Bente Plov i
 

Miljøkontrollen må snart kontaktes igen). Miljøkontrollen ~ klar over at vi
 

bor her - i forhold til dem har vi også erhverv. Men dette har de ingen inter


esse i at bore i. Problemet er bare at støjgrænser mv er dårligere for erhvervs
 

lejemål. ØV.
 

denne sammenhæng er vores statutter også blevet undersøgt på ny, idet Miljø

kontrollen kunne henvise til nogle kommunale papirer, hvor vi var registreret 

som beboelse. Det er vi også! Men det er på en uformel opgørelse over, hvad 

bygningerne anvendes til, som blev lavet i 1981 i forbindelse med udarbejdelseL 

I 



af et nyt lokalplans forslag. Dette lokalplansforslag skal til efteråret til
 

høring i 6 måneder, hvorefter det vil kunne vedtages. MEN vores matrikkelnum


mer indgår i lokalplansforslaget som blandet erhve~ hvad det også formelt er
 

i følge gamle statutter fra 1950-erne. Altså ingen ændringer,på dette plan,
 

hvis lokalplanen går igennem uden ændringer af statut.
 

Frem og til bage.
 

I den efterfølgende snak på storm~det var\1negen rådvildhed omkring, hvad der
 """ 
kunne/skulle gøres. Der var det nye problem - ud over alle de gamle uløste 

at i samme grad som vi indrage~ statslige myndigheder i forsøg på at holde P? 

nede (hos sig selv), så udsætter vi også vore egne lejemål for nærmere gransk

ning - det viser eksemplet med Byggedirektoratet i hvert fald. jOg dette betyder 

igen, at vi må ha' en mere eller mindre klar stillingtagen til, hvad vi vil 

med huset på lang sigt, samt skitser til en køreplan for opnåelse af dette 

ellers tages vi helt sikkert med bukserne helt nede. Den nuværende strategi 

med ikke åbent at erklære os for beboelse og ej formelt indrømme at vi (kun) 

er erhverw - hvor der er en smutter omkring et brev (10.5.85) fra Egeskov, som 

aldring blev besvaret - tillader os kun at være defensive på vores hovedpro

blem: at vi bor her, og faneme også vil blive boende her fremover. Nogle i hver 

fald, men der er vel næppe uenighed omkring, at det fortsat skal være kollekti" 

beboelse. Det er alt andet end let at overleve gennem en defensiv strategi. Mer 

det er meget sværere og krævende med en offensiv, som også vil kræve alles in

volvering for at kunne lykkes. 

Det viser sig dog, at det er forholdsvis let i dag at konvertere erhverv til 

beboelse - svært den anden vej pga boligmangel - når ejeren (Egeskov) er ind

stillet på det. Og her er statutter for matrikkelnummer nærmest underordnet, 

hvor imod statutter får en (ret stor) betydning, hvis det kommer til en rets

lig afgørelse.af hvad bygninger skal bruges til. Konvertering til beboelse vil 

desuden kræve en "mindre ombygning", og huslejen vil stige. 

Det er også ovenstående dobbelte klemme - os selv, vores økonomi og ressoucer 

på den ene side, og på den anden side ejerens egne planer og retslige krav til 

os - der mere eller mindre direkte ligger til grund for husets snart mangeåri

ge defensive strategi mht hvad vi er udadtil som hvad vi vil indadtil. 

Klemme eller ej. Det er i hvert fald sikkert, at PP's nærvær generelt vil bety

de dårlige forhold for QS. Og især baghuset udsættes for dette. Spørgsmålet er 

her om en defensiv strategi overhovedet kan muliggøre forhold, der er til at 

bo og leve under.på lang sigt. 

Der var forskellige standpunkter ift hvad vi skulle gøre. Nogle mente at vi 

Simpelt hen skulle kaste os ud i det - første skridt kunne være henvendelse til 

Byggeinspektoratet (:den udadgående instans i Byggedirektoratet) ang PP's køle

støj - og dette ud fra at det er uholdbart/indholdstomt ikke at kunne være ak

tiv ift det vakkelvorne livsgrundlag. Og så måtte vi tage problemerne som de 
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kom.,Andre - de fleste på mødet - var mere stemt for, at vi en tand endnu vi

dereudforskede rumme~ omkring os, så vi vidste hvad vi kunne løbe ind i. Og 

dette ud fra at der endnu var for mange ubekendte størrelser atcplanlægge en 

boligkamp på grundlag af. Skal vi fx ha' PP ud af Nørrebroi eller kan vi nøjes 

med at huset legaliseres som beboelse? Skal vi søge kontakt til ejer før rets

sag evt med henblik på at købe ham ud? Osv osv. Mao mangler vi også en intern 

afklaring. 

I følge vores advokat Steen Beck har vi fifty-fifty chancer i en boligretssag; 

men i og med PP's ankommen står vi nok i dag dårligere, hvilket vel kun kan be

tyde, at vi gøre et stykke benarbejde for at rette op på/styrke styrkeforholdet 

så det også er i vores favør. Med mindre vi vil chance den. 

Det gør vi først.
 

Og da der på mødet ikke var den store optimisme på chancen lige nu, sluttede
 

mødet med en opremsning af de punkter, der hurtigt skulle undersøges.
 

Det blev:
 

l - beboerkontakt: hvordan har vore nære naboer det med PP, hvilke gener har
 

de, og hvad kan de støtte, og kan de BVt trække i nogle tråde Bom Ti ikke kan.
 

Altså spørgsmålet om alliencepartnere. Såvidt vides er dette felt ikke under


søgt~.wi.• 

2 - lokalplan. er det overhovedet muligt at få ændret i lokalplanen, så vores 

matrikkelnummer fremover udlægges som beboelse - evt beboelse + erhverv - frem

for som nu som blandet erhverv. Røde Rose beboerforening er her blevet kontak

tet, og de (Bent) vurderede at der så godt som ingen mulighed er for at ændre 

på enkelte matrikkelnumres statut. Det der kan ændres er de overordnede linier; 

men satser vi på en ændring - hvilket vil være en fordel ved en retssag - så 

vil det nok kræve, at vi allierer os med karreerne i Vølunsgade. Måske er de 

også utilfredse med at være blevet udlagt til blandet erhverv. Desuden fortalte 

Røde Rose, at der (næsten) ingen aktivitet er i kvarteret, så vi kan heller ik

ke hægte os på/supplere andres arbejde. Men at der ikke generelt foregår noget, 

er squ også vores bord. Det kunne fx være fedt at få oprettet et beboerhusl 

3 - PP's fortid. Han kommer fra Århusgade og skulle være lige så lusket med si 

ne aktiviteter d~r. Og findes de~gle'erfaringerat trække på. Ud over at PP 

er forhenværende strømer - i følge Miljøkontrollenl - så gaven tur i Århusgade 

ingen resultater. 

4 - Retshjælp. Dels en tur til Studenternes Retshjælp, dels kontakt til jura

studerende, der har brug for noget fornuftigt at rive i. Måske gider nogle hjæl 

pe os med at opstarte/gennemføre en retssag. Men dette punkt er vist heller ik

ke undersøgt. 

Som tiden også gik. 

I dagene efter stormødet var der megen aktivitet. Den hidtidige stemning af 

modløshed i-blandet aggression fik ben at anvende. Bapirer blev gransket. Og 

http:s�gt~.wi.�
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det viser sig bIa at HZ har en tilføjelse til huslejekontrakten, der giver til

ladelse til beboelse sammen med erhverv. Det er fedt nok. Men denne tilføjelse 

er retslig set ugyldig - ud over at HZ kan sagsøge (den tidligere?) ejer med 

krav om erstatning, hvis vi ikke kan bo. Men denne tilføjelse er dog et vig

tigt kort, hvis en boligkamp udvikler sig. 

tiden herefter blev der også gjort en afstikker til Lejernes Landsorganise

ring i Blågårdsgade 3, hvor de kunne fortælle,at de ikke kendte/havde erfaring 

med sager som vores. Men de kunnne dog fortælle, at det fatale brev fra Egeskov 

- det brev fra 10.5.85 som aldrig blev besvaret - i praksis kunne fungere som 

det varsel, der hvis det ikke efterkommes, er en sådan misligholdelse af vores 

lejemål, der muliggør en udsmidning med 1 (een) dags varsel. Og vi er endda 

efter udsmidning med dags varsel retsligt forpligtiget til at betale vores 

forpligtigelser (husleje mm) indtil vanlig opsigelsesvarsel udløber - eller 

indtil vore lejemål genudlejes ( §93 og 94 i "Den permanente Lejelovgivning"). 

Nu er en enkelt dag ikke meget. Men flytter vi os ikke på en udsmidning, så 

er næste instans foged; herefter lidt tjams i fogedretten, der sandsynligvis 

- næsten 100% - vil henvise sagen til afgørelse ved domstolene. I følge Bolig

styrrelsen vil det idag tage ca 2 måneder inden vores sag vil havne i den før

ste (af 2) domstoleinstanser; der er nemlig pres på i SchlUtters optimistiske 

DK. 

En anden afstikker blel!' gjort til Byggeinspektoratet,som forelagt problemet 

om kølehuset, "selvfølgelig" godt ville gribe ind. MEN det vil blive med krav 

om lovliggørelse af hele bygningen, idet dette er vanlig praksis. Dette var jo 

ikke just til vores fordel - eller er det? Måske hvis vi ønsker en åben for

handling/konfrontation med Egeskov.' Dette vil dog sætte Egeskov i en klemme, 

idet PP i en snak bar fortalt, at han har betinget sig, at vi er erhvervsleje

mål. Og hvis dette er rigtigt er der endnu et problem at tage stilling til, 

hvis vi formelt vil satse på beboelse. 

Næste skridt blev efter ovenstående nedtrykkende oplysninger at søge at få en 

kontakt indenfor Byggeinspektoratet. Og i skrivende stund har vi et navn på 

en VS'er i Byggedirektoratet - måske kan han skaffe os ind det andet sted, så 

vi ved/er forberedt på at kringle det eller få det til at arbejde for os, når/ 

hvis det inddrages. 

Dette sidste om "når det inddrages" blev kraftigt aktuelt for 3 uger siden, da 

kulde og fugt slog op igennem til HZ. Men en kontakt til Egeskov er først ble

vet forsøgt (se vedlagte brev). Det forlyder her, at Egeskov bakker,op om de 

krav, som brevet stiller l at han endog er blevet 'gal' på PPI og at Egeskove 

egne advokater er gået i gang med at kontakte Byggedirektoratet. Og dette er 

simpelt hen bare fedt-fedt-og-fedt. Men med PP kan man åbenbart forvente sig' 
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alt. Og endnu har han ikke løftet en finger •. Og så længe dette ikke sker er
 

det næsten umuligt at bo i HZ - det er mindre end at overleve.
 

Sidste nyt.
 

Der er kommet varmeregnskab. En rigtig gyser for l.sal. Og det må undersøges,
 

hvad der kan gøres.
 

Der er endvidere også kommet et fornyet krav om momsregistrering. Dette må af


vises på en eller anden snedig måde - eller vi må finde en eller flere, der
 

allerede er momsregistreret, idet man taber retten til understøttelse, hvis
 

man er det. Dette er måske ikke engang nok, idet der sikkert stilles krav om,
 

at det er personen på huslejekontraktet, der skal lade sig momsregistrere. Og
 

så er vi(-*?På røven. En skrap klemme at blive sati,hvis ikke det "frivillige"
 

i forslaget om 'momsregistrering kan fastholdes.
 

Og til slut. Dette referat skulle have været lavet for flere uger siden. Men
 

det hele har været så deprimerende, at det næsten ikke har været til at gå ind
 

i. Men hvad der kan synes som aftengrødens sidste lanser, kan også være morgen

dagens	 første blodrøde stråler. 

Kalle 
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Oplæg til seminar mandag den 13.12.1982. 

Et mØde med en arbejdsplads. 

Med forventning om at kvalificere sig selv videre på en anden
 
måde end hidtil på den ene side, og om at lære den samfunds

mæssige/statslige forvaltning af menneskers eksistens problemer
 
indefra at kende på den anden side, tropper jeg op på rådgiv

ningscentret.
 
Stedet som sådan virker imødekommende: "Hej med dig. Du skal
 
bare sige til, hvis jeg kan hjælpe med noget", lyder det fra
 
flere sider. Og man begynder at spekulere på, hvad der egent

lig arbejdes med, hvordan det gøres, og også hvad man specielt
 
har lyst til at lære noget om.
 

Godt nok er jeg p.t. mest interesseret i voksenlivets problem

områder, så selvom centrets indfaldsvinkel er barnet og den
 
unge, så skulle jeg have mulighed for at forfølge min interesse,
 
da der på centret ikke arbejdes isoleret i forhold til bØrn og
 
unge. Jeg er også interesseret i at bruge mig selv i situationer
 
der har terapeutisk karakter, hvad der også skulle være mulighed
 
for.
 

Du skal lære stedet at kende fØrst!
 

I starten snakkes der om, at det altid er svært at starte et
 
nyt sted. Man skal ligesom lære stedets rytme at kende. Og så
 
må man senere tage op, hvad der er, som man kan gå ind i, og
 
hvilke interesser man har.
 
3 uger forlØber med journal læsning og deltagelse i diverse mØder.
 
Det er rart at se, hvordan det foregår i praksis; men det er også
 
en dræbende passiv rolle at blive sat i. Det er "fØllets" rolle,
 
og tit har jeg Ønsket mig op som "en flue på væggen": så kunne
 
jeg i det mindste i fred iagtage, hvad der foregår - i stedet
 
for at være med i det der foregår på en passiv måde.
 

Eet er centrets mØde med sit arbejdsmateriale; et andet er centrets
 
interne måde at fungere på omkring dette.
 

Diffus· konsensus.
 
Til de interne mØder - især store-disp. - var der altid spændinger/
 
vibrationer i luften. En diffus steming, der af og til fik sin ud

løsning gennem korte personkommentarer. Og så videre i teksten!
 
Der var aldrig konkrete uenigheder - og der blev heller aldrig
 
gjort noget for at trække modsætninger op i forsøget på at bringe
 
de problemer, som man stod med, videre frem. Kommentarerne til
 
sager, der blev taget op, havde altid karakter af spørgsmål til
 
nuancering af sagen; og det på trods af en større og større for

nemmelse af, at de enkelte personer arbejdede vidt forskelligt - og
 
på vidt forskelligt grundlag - med deres sager. Underligt og irri 

terende, fordi det var umuligt at fornemme, hvad det egentlig var
 
der foregik. Også omkring hvor jeg selv stod i alt dette. Tilsyne

ladende viste alle, hvor hinanden stod - og så forsøgte hver en

kelt at få sine egne interesser igennem under skyldig hensyntagen
 
til ikke at berøre noget af det, som der måske kunne være uenighed
 
om.
 
Udgangen på en debat var så godt som altid mindste fælles fold - og
 
aldrig præcisering af modsigelser, som der måtte arbejdes videre
 
med.
 
Det var som om at sælge selve sagen, som man stod med som et fælles
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problem trådte i baggrunden til fordel for blot formidling af 
de involveredes holdning dertil. 
Når selve sagen træder i baggrunden vil der altid være tendens 
til personalisering af problemer. Det bliver den ene eller den 
andens viden/færdigheder/motiver, der bliver problemet - og det 
som UFlderkastes den "kritiske lup". Personalisering af problemer 
er usikkerhedsskabende, som subjektivt nØdvendigvis må imødegås: 
F.eks. via focus på det formelle; isolering; at holde sig til 
hvad man plejer at gøre; at undgå åbne konflikter ved ikke at be
rØre det konfliktfyldte osv. osv. 
Og en ond cirkel er sat i gang: Uenighener ud~~ænses aktivt til fordel 

for nU"'Inceiing· af nuancer i håbet om at komme igennem til sidst. Trygh<l
den bliver formel og arbejds- og udvik-

En praktikants socialisering: lingshæmmende. 
Socialisering under rammer, der er modsætningsfyldte ~ hvor mod
sætningerne ikke tages op, gør at ens egne følelser bliver diffuse, 
der bruges forholdsvis meget energi på at blot at finde ud af, 
hvad der egentlig foregår - og for mig har dette været på bekost
ning af, hvad jeg selv havde lyst til, hvad der skulle foregå med 
mig. Tilbageholdenhed med at stille krav - for man ved ikke om 
der er støtte at hente nogen steder, eller om man kommer op imod 
centret som sådan. Omvendt er det også svært at gøre sig sine krav 
bevidst - endsige udvikle dem - når det er uigennemskueligt hvad 
og hvem det er krav i forhold til. 

Når så centret som centret betragtet er uafklaret/uenig også med 
hensyn til hvad man kan/skal bruge praktikanter til, og hvad prak
tikanter kan/skal bruge centret til, betyder det at man som prak
tikant placeres midt i problemet om konfliktfri tilpasning/praksis. 
Jeg har ikke formået at løse dette problem på en for mig tilfreds
stillende måde. I har fået alt for lidt ud af mig, og jeg alt for 
lidt ud af jer. 

Det har virket hæmmende Då mig at skulle starte via passiv iagt
tagelse. Gu' er det vigtigt at vide, hvilke rammer man fungerer

I	 

under, men når det ikke sker via noget som man selv er en del af 
og har mulighed for at præge, så kan det heller ikke vurderes 
hvilke forhold i rammerne, der er væsentlige at afklare sig over 
for. Alt bliver lige væsentligt, og dermed også lige uvæsentlige. 
Dermed nedsættes/besværliggøres ens mulighed for at afklare sig 
i forhold til rammerne, og tilbøjeligheden til simpel overtagelse 
af gængs måde at handle på styrkes - upåagtet om det skuer mod 
ens teoretiske opfattelse af hvad der er adækvat, hvis man over 
hovedet får de tanker. Kort: Gives der ikke fra fØrste færd af 
mulighed for - på en eller anden led - at bruge sine egne erfa
ringer, så bliver det let en dårlig plægiat af stedet, der kommer 
ud af det i sidste instans. 

I 

Da man så endelig havde fået overstået "indkøringsperioden" stod 
man alligevel med en usikkerhed omkring, om man kunne leve op til 
alle de krav, der ville melde sig, når man nu selv skulle være 
med på en sag. Til den almindelige usikkerhed, der bunder i ikke 
at kunne gennemskue de krav man er stillet over for, var så lagt 
lidt ekstra omkring forholdet passiv-aktiv. 
Og da dette ligesom var gennemgået via deltagelse i et par sager, 
så lakkede praktiktiden mod enden. Og så var det for sent at få 
nye sager. 

Praktikantproblemet. 
Jeg har forsøgt at trække en praktikants mØde med centret op i 
relation til den måde som centret internt fungerer på ud fra min 
opfattelse. I forhold til nye praktikanters - forhåbentlig mere 
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aktive - møde med centret vil meget være nået, hvis der tages 
en reel kollektiv debat om centrets brug af praktikanter og om
vendt ud fra at det er et fæl~es problem. 
Hvis debatten ikke bevæger sig igennem/udover det beskrevne om 
"diffus konsensus" - som vel også omkring praktikantfænomenet 
dækker over reelle uenigheder - så kommer man næppe uden om, at 
det eneste ansvarlige overfor nye praktikanter vil være at for
midle, at centret ingen fælles holdning har omkring dette, og 
at dette sandsynligvis skyldes ikke afklarede uenigheder. 
Hvorfor er det så farligt at arbejde med modsigelser, når det er 
det arbejdsmaterialet eksisterer i kraft af ?? 

Kalle 



. ., I'@-lI--a~ .Ml~.~~) , ~ . 1'), ~ - . ~ " .. ''': '':' \ :"?-- '1J • er ... ~ , ':.f • H ... · ~ -:1 -;g /\'1'\'. _ . ,.. . llJ 
J.• )~~ ~l·(·~ ~ P '\'~ 1" "":1 o .. l·i ...;;-L l, '.=1 ~"1 ~ _ 

.' . ...,. " , -. ;, I, .." l \ 
l .' .... . or;:~_ 11,/:'1'" .. ,-r':l.... / 

~ ~ "2J 9 ~()S~~~'i: ~ ; // _ 
..' .. - -. 'l'9"' ~'9{yC\I"\L: ot

• 1·.~.I;-l.J ./!'-'.)~\: lPl'f ' •.. _. ' ...' ". '-!I 
()<-/~~~, .-'113 'lJ 31fI... .....::.-._ .._- . ":-':-~
 . y-------_.- - - - .. -----. 'J'''~'''''1' 1.~f<J1J<':!' 31'1 301.-:1 r1d I", Il tY:!; Jo" 

~lfU~ VflQr'!1~1l~/>1f11• "- -..-H
_. _...._-._-.. _-::; ri;:;('l!w7jc;;T" '1' 

. li :>J.JtYø; ., tl,bl ,,~.>1 '" -- ::l.r.:
\ 

)13 '-hvI,! JJ :<":1-'1 ".:f -Ir", ';:1 _, ''''~1"3''''O)-l Il': 

E7J+l~~'~;~,.;:~;;;~) 
- - '\: __ N3S'~.A ., - ,..... a /V'~:.~ l1'tT.) .d'.-...~ 

.' 30.~ ~r~", ""'1"'1\11 '-""'1,,, ..'" \1 .... · .1:"'n:cTI y"o"
.1.9"15''3 tV ~ I·V -/å ..;;;~;:;';i ~ - - -." 

'? : 'l' '. ,I r 1 ;, t' f I AIl~ \ . ,l. ::J<t 
.......... w __ •••• __
 

':I-,4(,.; ... ~ "':J. ')'1'.'~!nl ~'\'1,.",-; ~ ",:f,. .• ." 
1 ~f"3'It' U {\':iJ "',/ 

-)'''o''1- i1'/''111. :':';'J, ~\'~''1"2Å ~ ".1711-' ; ';H'-::3(1"'''''
 

-./.~-;j '''' :"(J';'.I~·I"?:;:I ··')I~(-:!.' Ir ''''')'~. \"~~ (1(',,1
 

")I~~'J-I' )1-,111" '~i1'1~11(1''\'1n':l '3":I\,,\,,)'.'l:'ev
.. '. 

ngJ""O~'I?1'f1 "JI~ ~ . 
;, 

- <'~ !" <Cl (J'",.", 1l'3 «J' .
( , t\-lk> 1"'~' , 

J-'''.lf/'I:;Jtl""" till' A';:l"~ 
~'rl~''''J''''>1 ) ":-:l~"~I~ 1(10_1< lil f<j'Yl\:\ '"\15 -';'''OIt'H1C1;T}j El ,'C" 

. ,.". .-"-'--.-- '--'----..- .... ---._-... _--( "'\1'~ ."" .... ,.,.,. \"\ ~ .........
 
.; ~.

P : ? f V::p.\ S~ tv (V;, 'hf / n 1'/ 11:\ lY 1:) S .Ii
-": q '.1<:-n.1)'1 t'\ ,,\ i ,-, .,. )" TY) 

, lf';~<: k.:::f '~1 ~'::r q' (l~.:l -I r 11 '-. ;:. ,-,,", ..····7--~1·;J·--;: ..···)-1 ;:.-\--.--_.~ ...-._- --.-. -.----. _._~-". _. -.~ • , 11 r< '··hC • ~, ,- - '/. '. ' •. ..-~-"I":~ - ... -;J - ,"_f, ~ ".-~J i V eJ 7.10 1);1 /\ O 



LL Gt. Hl.IL"- 't;/U C I>t. >'1 l~ ,Uk, ~.l .. · ..Jo.ll 'Lj(., "'l;.I\jJ\)j':' >1-: i (.ll;·l·' , i Lli io' l L{ -; ,j) ~ry ~. / ( ) ,'" li L' ~ 1\.1 D IC-> It ~.p E. f<. 
."' ....._ 0'- _. •• _ 

__."'L__ .~·_  

,) ,:, - - ji -IL,/ ••1G N E.. D E. R. 
_.,. . .--..-~--.'------_._---.-

- Kan kun udledes funktionelt-historisk, og dys: at se livsytringer son funktionelle svar på opfyldelse og over

vindelse af livs- og udviklingsnødvendigheder. Dette medfører især en kritik af Freud, Freudo-marxismen og den 

"akademiske"-psykologi for - kun via den biografiske, den biografiske plus den samfundsmæssige og/eller labora

torie-metoden - blindt at reproducere privatformen som naturlig menneskelig praksisform for livsopretholdelse, 

hvorTed modstillingen mellem samfund og individ naturaliseres. Herved bliver psykologiske teorier implicit i 

deres grundlag og grundlagsbestemmelser overvejende tilpasningsteorier. 

Grundbegreber: 

/ PRODUKTIVE BEHOV 

BEHOV,,
'.. 

SANSELIGT-VITALE BEHOV: 

MOTIVATION 

ANGST 

AGRESSION 

EMOTIONER " 

Subjectiv drivkraft for handlinger til kontrol over samfundsmæssige og dermed indi


viduelle livsbetingelser gennem deltagelse i den samfundsmæssige kooperation.
 

Organiske mangeltilstande, som i deres tilfredsstillelse og udvikling er underord


ne t de "pro duktive be hov" •
 

Beredskab til overvindelse af aktuelle situationer, der konciperes som utilstræk


kelige - ikke blot til tilfredsstillelse af organiske behov, men i dets grundlag
 

til overvindelse og udvikling af kontrollen over samfundsmæssige livsbetingelser
 

som forudsætning for langsigtet kontrol over egne individuelle (organiske)behov.
 

Behov medfører ikke automatisk motivation, ligesåvel som overensstemmelsen mellem
 

handling og behov ikke er naturgroet, men stillet som en opgave.
 

opstår ved handlekrav, hvor handlemuligheder enten ikke eksisterer eller er ret u


sikre - dvs. i form af trussel om tab af eksisterende livsgrundlag.
 

opstår når der sættes grænser for stræben efter at udvide kontrollen over egne livs


betingelser, hvor der samtidig ikke er indsigt i og erfaringer Illed relevansen og
 

nyttigheden af disse begrænsninger. Et agressivt handle beredskab er derfor et for


søg på at gennemsætte sine interesser på trods af "urimelige" olUverdenskrav.
 

Vurderinger af kOgnitivt opfattede omverdensforhold med disses :3ubjevtive betydnin


ger og de individuelle handlemuligheder overfor dem som målestok.
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Emotioner opfattes som grundlag'og forudgående trin for enhver erkendelsesproces. Emotioner er uklare, når omver

densrelationerne er modsigelsesfulde - når der samtidig gives og samtidig forhindres bestemte udviklingsmuligheder; 

når de andres støtte er ambivalent - og emotionerne er klare, når de sociale relationer er entydige. Emotioner kan 

både være erkendelsesvejledende og erkendelsesforstyrrende i den grad en emotionel betingelsesanalyse af de for

skellige emotionelle impulsers opståelsesbetingelser fører til en entydig hhv. flertydig handletilskyndelse. 

Behov .... emotionel erfaring af "nødtilstande" som subjective "nødvendigheder". 

Motivation~emotionel beredskab til overvindelse af nødtilstande (behov), der realiseres ved målrettede handlinger, 

der sikrer imod hjælpeløshed og imødekommer behov. For motiveret kravsovertagelse kræves derfor: 

l - ekai.tans af samfundsmæssige mål, der rent faktisk kan erkendes som tllladende udvidet kontrol. 

2 - nødvendige færdigheder 

3 - at behovsstrukturen kan struktureres på en entydig måde. 

Angst./emotionel beredskab til nødvending af trussel om tab af eksisterende livsgrundlag. 

UDVIKLING overhovedet foregår via overvindelse/bemestring af konflikter, hvor udviklingsretningen går mod større 

og større produktiv kooperation. Udvikling af produktiv motivation er derfor af central betydning, da manglende 

motivation betyder at handlekrav må overtages gennem ydre eller indre tvang. 

~når nye kvalifikationer/færdigheder åbner op for et højere niveau af kontrol over egne livsbet. 
,/ (emotionelt beredskab til udvidet kontrol) 

KONFLIKTPOLER <--,----- '", 
når der anticiperes trussel om tab af eksisterende stade af handlefærdigheder og kontrol. 
(emotionelt perciperede trusler pga. handlekonsekvenserne) 

angsten reduceres gennem analyse af egen livssituation, under bibe/'" J!:onf!!~!::~~E!,!j~~~:!!.: 
holdelse eller udvidelse af allerede opnået erkendelsesniveau. Emoti

~~~TO~~:!!~~~,~\ onelt entydigt handleberedskab, der enten omsættes til handling stra} 
eller udskydes uden at den dog opgives. 

~ Konfl1k!!'!!~F	 midlertidig ,angstreducering via undertrykkelse/fortrængning af kOgni
tioner for derved at afværge realiseringen af det "kritiske" emotio

pga. at realiteterne er modsætningsfyldte nelle handleberedskab.Afværge af handlingslammelse - af angst for tal 
og/eller uigennemskuelige ~ manglende af eksisterende handlefærdighed og eksistenssikring. Derved lægges
(erkendt) middel til at gribe ændrende ind; samtidig grunden til en ond cirkel, hvor angsten holdes væk via ak
dvs. når større fremmedbestemthed passivt tiv kognitiv udeladelse af	 angstprovokerende virkelighedsområder, dVE
må imødegås. sådanne områder, hvor der netop er mulighed for at udvikle færdighedE 

til 0~et ~ont.rol ovp.~ l1vRhpt1naølqp~p. 
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PSYKISKE FORSTYRRELSER	 opstår således ~. manglende mulighed for at øve indflydelse på relevante livsbetingelser. 

Når individet vælger - eller tvinges til at vælge - tilpasning til eksisterende omverdens

forhold - fremfor kamp for udvidet kontrol I dvs. selvstændiggørelse af afværgetendenser. 

TILPASNINGS-"NORMALITETEN"	 - at indrette sig på at livsbetingelser er upåvirkelige og rette sig mod at sikre sig 

kortfristede-individuelle fordele under de givne aktuelle forhold (bl.a. ved at opret

holde "gode relationer" til magthaverne) - er derfor en forform for psykiske forstyr

relser, der udløses når det umiddelbart·, erfares, at underkastelse alment, dvs. også 

på kort sigt er resultatløs, og at det selv har forrådt sine egne interesser. I den 

grad, at denne opportunistiske måde at forholde sig på \,liver ulidelig, og der på den 

anden side ikke findes nogen kraft til at bryde med den, kommer det til "neurose" 

(a la Freuds "tvangstype" ). 
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MÅLET FOR DEN . 
TERAPEUTISKE 

AKTIVITET: 

PÆDAGOGISK

TERAPEUTISK 

FREMGANGSMÅDE: 

_l-lK.l"Tl Sle f{ 'lKDL- D &-:r. , 
Udvidelse af klientens handlerum til forbed

ring af dets objective, og dermed subjective 

livssituation. 

Skridtvis gennemtrængning af de psykiske van

skelighedews tilsyneladende privathed i ret

ning mod bevidst beskæftigelse med og deltage,,

i kooperativ forandring af egne objective 

livsbetingelser. 

Personlighedsudvikling via udvidet samfunds

mæssig integration (større gennemsætning af 

egne behov) og overvindelse af psykiske van

skeligheder og symptomer opfattes SOM to si

der af s~e sag; dvs. udviklingsstøtte til 

overflødiggørelse af symptomer. 

<p~ y teo 1i:Ad.aL:/....=--"l.=.;.s==-=SN~' _ 

Isoleret påvillkning af den "psykiske" tilstand. 

At gøre fortrængte infantile driftslllnsker "bevidste" I ., 
derved forarbejdning af dem via bevidst afkald eller 

sublimering. 

(betingelse for opståelse af neurose: aktuel sexuel 

forsagelse, manglende evne til reel befrielse eller 

sublimering -> fixering af libidoen. 

Neurotisk udvikling: når libidoen vender sig frare.~~ 
., .. _.,,,-~

liteterne mod fantasiverdenen, hvorved der skabes ~7~ 

lllnskebilleder, og spor fra tidligere glemte/uudvikle 

de/fortrængte ønskebilleder genoplives. Libidoen kali. ': 

nu kun løbe ~ilbage, og når denne stræben til infan+ 

tile befrielsesmåder, som er uforenelig med individec 

aktuelle tilstand, har nået en høj ,intensitet, s4 ... 

det komme til konflikt mellem den (DET'et) og andre" 

dele af personligheden (JEG'et og OVER-JEG'et), 80. 

står i relation til realiteterne. Denne konflikt le

ses via symptombygning, som er erstatningsbefrielee. 

Hvis regression til infantile driftsbefrielsesmAder 

ikke kommer i konflikt til JEG'et,så kommer det ild< 

til neurose, men til en ikke længere normal befriels 

(pervers ioner). 
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FORHOLDET 

TERAPEUTISK 

AKTIVITET OG 

YDERVERDENEN: 

FORHOLDET 

KLIENT/ 

TERAPEUT: 

UDVIXLINGSMåL 

I RELATION TIL 

XLIENTEN: 

Deir,:tllrapeutiske aktivitet er i si t grundlag 

rettet mod ydre-terapeutiske rammer 

pga. at FRIHED er en SOCIAL katagori. 

Forbund/allience. 

At gøre det ubevidste bevidst/ at ophæve be

tingelser for symptomdannelse ved at ophæve 

det fortrængte/at bringe de selvstændiggjort 

afværgetendenser ind i subjectet igen 

VIA 

støtte til aflæsning af det objective erken

delsesindhold i dets emotionalitet og lade 

dette være retningsgivende for handling. Det 

er således ikke terapeutens opgave blindt at 

at overrække klienten mål/tilfredsstille kli 

entens behov, men at fremme betingelserne fo 

at klienten selv kan gå i skranken for egne 

anliggender, og derved selv erfare den sub_ 

jective værdi, dvs. egsnvurdering af deres 

tilfredsstillelsesværdi. 

Absolut adskillelse mellem. indholdet i den terapeu- . 

tiske proces og de konkrete ydre-terapeutiske eks1- ,',: 

stensproblemer. Helst stilstand i dynamikken 1 de eo-' 

ciale rammer. Bringes problemer ind herfra må de10 

fattes som modstand mod behandling/helbredelse. 

Ydre/"neutralt". 

., 

op-, 

At gøre det ubevidste bevidst (hvor det ubev1dste eee 

som fortrængte infantile driftsønsker hhv. objec1otor

hold) 

;~:(~VIA 

tilbageføring, bevidstgørelse og genoplevelse at de 

fortrængte infantile driftsØDsker (via tolkning, mod

standsanalyse og udnyttelse af overføringsfænomenet) 
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KOMPETENCE

DIFFERENC 

TERAPEUT/ 

KLIENT: 

"PÅVIRKNlIfGS" 

TEKNIK: 

Ingen apriori viden fra terapeutens side om, i 

hvilke livsfaser og pga. hvilke konfliktsituati 

oner de konkrete livsvanskeligheder er kommet i 

stand på grundlag afl Terapeuten henvist til in~ 

formation om klientens objective livssituation 

(kræver viden om de specifikke UdViklingSforhil 

dringer og modsigelser i de forskellige samf. 

individualitetsformer). Kompetence-differencen 

reduceres via den pædagogiske aktivitet, hvor I 
terapeuten på sin side udvider sit kendskab til 

konkrete klassespecifikke konfliktbearbejdnings

former, og hvor klienten udvider sin viden om 

samfundsmæssige undertrykkelsesmekanismer og 

sin evne til behovsformulering. 

Strategisk planlægning: udarbejdelse af (nye) 

extra-terapeutiske handlemuligheder, hvor det 

objective erkendelsesindhold i emotionaliteten 

kan aflæses via konfrontation (tilspidsning af 

emotionaliteten som forudsætning for erkendel

sesudvikling) 

Modstand: når klienten på den ene side må op

give den sekundære stabilisering gennem psyki

ske symptomer og den dermed forbundne sygdoms

gevindst, hvor der på den anden side endnu ikk 

er erkendt muligheden for opnåelse af højere 
handleevne, eller pga. ubrugelige handleforslag 

fra terapeutens side. 

Terapeuten opererer ud fra opfattelsen af en "almen 

menneskelig ursituation", hvor udvikling/samfunde_s

siggøreIse er enebetydende med realitetsafværge (fylo

genetisk bestemt). Psykiske symptomer opstår når infAD 

tile driftsrmsker ikke er blevet "adækvat" bearbejdet. 

Klientens inkompetence består i ikke at kunne gennea-' 

skue sine problemer i relation til infantile konflik

ter. Reduktion af kompetence-4ifferencen er således 

kun muligt, når klienten indoptager/indser ovennmvnte 

"urtraumel~• 

.-T'rt 

Ressonans fra ubevidst til ubevidst. (terapeuten er un


derlagt neutralitetskravet, og kan ikke tage andet
 

standpunkt end indføling~ Dette betyder også at det er
 

en fejl, at der snakkes om sygdomsforståelse).
 

Tre udviklingstrin:
 

l - tydning/tolkning: at sætte det skjulte/ubevidste
 

påbegreb. • 
2 - analyse af modstand: modstand mod helbredelse. Ml 

sættes på begreb af terapeuten gennem tydning( 

tolkning af l.
t 

3 - overføringssituationen: opståelse af libidin.se oø 

eller agressive bindinger fra klienten mod terape~ 
ten. Skal tolkes som arksiek"gentagelsestvang" af 
skjulte infant1le-ød1pale objectforhold. 
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Altså udtryk for for store/forkerte krav til 

klienten. Må bevidst inddrages i den terapeuti

ske proces til kritik selvkritik - ligesåvel som 

udvikling/afdækning af "sygdomsmodel" er en kol

lektiv opgave. 

Overføring: svarer til autoritetsafhængighed. 

Må forstås som udviklet via terapiprocessen som 

afværge af autoritetskonflikter gennem "frivil

lig"af'kald på gennemsætning af sagsrelaterede " 
interesser. Skal ikke fixeres og udnyttes som te 

rapeutisk hjælpemiddel, men skal føres tilbage 

til de objective rammer for klienten. 
__________ _..I • • _ 

) E. t!>{1-'1": - når psykiske forstyrrelser ses som en konsekvens af en særlig tilspidsning af nogle negative faktorer, som al-_- 01, 

ment kendetegner situationen for store dele af befolkningen under borgerlige livsforhold, så må man antage_at 

terapeuter/psykologer som regel vil være i samme afmægti&e og udleverede situation som deres klienter (omend 

måske ikke med samme "patogene" tilspidsning). Endvidere må psykologen/terapeuten opfattes som lille BelvstlllnAie _. 

og lønarbejder i samme person, hvorfor de problemer, der knytter sig til "den småborgerlige-'-bevidsthedsform" 

/tilpasnings-"normaliteten" må skærpes ydereligere. 

I hvilken udstrækning er : -, udelukkelsen af den obj. samfuadsmæssige livssituation, tilbageføring af alle for

styrrelser til konflikter i dem tidlige barndom, terapiens tilbagetrækning til tera
piværeIset, og til det rent verbale plan, det "frie" udtryk for emotionerne ua!blllng

igt af opgøret med de konkrete forhold i omverdenen 

selv afledte fænomener i en særlig (terapeutisk) konfliktundgåelsesstrategi? dvs. om ovennævnte pædagogiske_til. 
I 

tag mere er udtryk for sikring af terapetens/psykologene eksistens end det er partitagen for klientens udvikliu4 

• Kan, skal og hvordan kan det overskrides? 
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Nej, selv til Kampen vi OB rejser, :.: Vaagn til Kamp af jer Dvale. 
vor Folkeret forlanger vi. til den allersidste Dyst;Internationale, Frihed, Fædreland For at knuse Tyvene, vi føder, - og Internationale 
for .at fri vor bundne Aand slaar Bro fra Kyst til Kyst '" 
vi puste vil til Essens Gløder 
og smede med en senet Haand. Eugene Pottier (1871) 

Vaagn til Kamp . oversat af Hans Laursen1 

IJlternat10nale Ved Ofringen til Mammons Ære
 
#.rlolpbe de Geyter
 har Guldets Konger aldrig haft 

et andet Maal end det: at tæreRejs jer, tordømte' fler ·paa Jorden, 
paa Proletarens Arbejdskraft.rejs d1g, du Suhens Slavehær I 
Denne Bande ved vOr Slid og PlageI Rettens Krater buldrer Torden, 
til en mægtig Rigdom kom;nu er det sIdste 'Udbrud nær. 
og naar vi fordrer den tilbage,Bryd kun Fortids møre Mur l StYkker, 
forlanger vi vor Ejendom.Slaveskare, der er kaldt; 

Vaagn til Kamp ... ", .•:mart Verdens GrundvJ,ld sig forrykker. 
tra Intet da vi bliver aili 

Arbejdere i Stad. paa Landet;:,: Vaagn til Kamp af jer Dvale,
 
en Gang skal Verden blive vor.
til den allersidste Dyst; 

- og Internationale Den dovne Snylter skal forbandet 
forjages fra den rige Jord.slaar Bro fra Kyst Ul Kyst. .,.
 
Mange Gribbe paa vort Blod sig mætter; ,.,

lad os jage dem -paa Flugt.
Ej nogen mægUg Gud og Kejser 
Vor Kamp en herlig Tid ·forjætter.og Folkehøvding staar os bi. 
hvor Solen altid straal~r smukt.. 
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